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Nauja sabotažo forma.
Nieko nereikia išsižadėti.
Darbas karo gamyboje.
širšių lizdas.
“Kovotojų Balsas.”
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Hitlerio pastumdėliai gavo 
naujos medžiagos sabotažavi- 
mui karo pastangų. Atkakliai 
ir įkyriai jie visur bruka ma
žųjų tautų klausimą po karo
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ir dėlei jo garsiai alasavoja.

Lietuviški pronaciai įžūliai 
puola Sovietų Sąjungą, neva 
gindami Lietuvą. Jiems visai 
nerūpi, kad Lietuva vaitoja po 
nacių jungu. Jie pamiršta pa
smerkti nacių terorą prieš Lie
tuvos žmones. Jiems tik rūpi, 
kad po karo Lietuva nepasi
liktų socialistinių tautų šeimo
je, kaip buvo prieš karą.

Bet Lietuvos žmonės tarė 
savo žodį prieš karą ir tars 
savo žodį vėl po karo. Kas 
svarbiausia šiandien, tai iš
grūsti iš Lietuvos nacių gau
jas ir išlaisvinti kraštą iš na
ciškos vergijos.

šis nuolatinis alasavojimas 
neva dėl Lietuvos ir kitų Pa
balti jos šalių po karo yra dar
bas hitlerinių sabotažninkų. 
Jų tikslas yra nukreipti lietu
vių ir kitų žmonių dėmesį nuo 
karo pastangų.

Molotovas atsižadėjęs So
vietų programos dėl rubežių, 
sako sabotažninkai. Preziden
tas Rooseveltas bandomas pa
statyti prieš Staliną ir Chur- 
chillą.

Tas Molotovo neva išsiža
dėjimas Sovietinės Lietuvos, 
Sovietinės Latvijos, Sovietinės 
Ukrainos, ar kurios kitos so
vietinės respublikos yra išmis- 
las Hitlerio agentų.

Neigi, mano supratimu, pre
zidentas Rooseveltas ar kas 
kitas verčia Sovietų vyriausy
bę išsižadėti kurios nors so
vietinių respublikų, sudaran
čių Sovietų Sąjungą.

Apskaitoma, kad su pabai
ga šių metų Amerikos karinė
je gamyboje dirbs apie 17 mi
lijonų darbininkų. O jei karas 
nepasibaigs šiemet, tai 1943 
metais karo pramonėj jau 
dirbs apie 20 milijonų darbi
ninkų.

Mūsų šalies armija taipgi 
turės pasiekti penkius ar še
šias milijonus.

Tat reikia tikėtis, kad pra
dės pritrūkti įvairių kasdieni
nio gyvenimo reikmenų. Bet 
atminkime, kad tas mūsų pa
siaukojimas, palyginus su pa
siaukojimu mūsų jaunų vyrų, 
kurie atsidurs karo frontuose, 
yra visai menkutis. Todėl ne- 
rūgokime.

Rūgojimas bei Išmetinėjimas 
tiktai puldo žmonių entuziaz
mą ir pagelbsti mūsų prie
šams. t.

f*

Peter V. Cacchione pasiūlė 
New York o Miesto Tarybos 
nariams nusitarti ir 10 nuo-, 
šimčių savo algos kas savaitė 
įvesdinti į karo bonus. Sakė 
Cacchione: Duokime pavyzdį 
kitįems žmonėms.

Iš visų kampų sukilo Tam
many Hall politikieriai ir pra
dėjo niekinti šito pasiūlymo 
autorių. Įnešimas tapo pakiš
tas po stalu.

Tammany Hall politikieriai 
nepasikeitė nei kiek. Jiems tik 
savo kailis ir kišenius terūpi.

Julia Gittzus, iš Bedford, 
Mass., prisiuntė $4 aukų Lite
ratūros Draugijos Apšvietos 
Fondui ir $10 padengimui 
kaštų išleidimo brošiūros “Ko
votojų Balsas dėl Lietuvos 
Laisvės.”

Ta draugė dažnai paauko
ja gražiems tikslams. Jinai 
duoda puikų pavyzdį kitiems 
dar sugyvenantiems su doleriu.

O brošiūra “Kovotojų Bal
sas dėl Lietuvos Laisvės” tu
rėtų būti plačiai paskleista. 
Tie, kurie gavote platinimui,

Amerikos Orlaiviai
Padeda Sovietams 
Gint Sevastopolį

London, birž. 18- — Ats
krido ir nusileido į Sevas
topolio sritį būrys ameriki
nių bombanešių Liberator 

I rūšies, turinčių po keturis 
inžinus. Jie atlėkė pagalbon 
sovietiniams orlaiviams gi
nantiems Sevastopolį.

Tie Amerikoj statyti or
laiviai atskrido Sevastopo
lio iš Vidurinių Rytų. Pir
masis jiem pavestas darbas

Sovietai Sutriuškino 
Smarkiausią Nacių Ata

ką prieš Sevastopolį
Maskva. — Sovietiniai 

Sevastopolio gynėjai ištaš
kė smarkiausią ir didžiau
sią vokiečių ataką iš visų, 
kurias naciai darė per pas
kutines dvyliką dienų. Visa 
Sevastopolio apylinkė tapo 
užteršta suvirtusiais krū
vomis tūkstančiais nacių 
lavonų, sudaužytais bei iš
degintas tankais, šarvuo
tais automobiliais ir kitais 
supleškintais pabūklais.

Vokiečių smogikų ka
riuomenė po septynių štur- 
mavimų su tankais buvo 
užgrobus pirmąją eilę so
vietinių apkasų prie Sevas
topolio. Dėl tų apkasų siau
tė kruviniausias 20 valan
dų mūšis be jokios pertrau
kos. Paskui Raudonoji Ar
mija išmušė priešus iš ap
kasų ir atgriebė savo pozi
cijas.

Raudonarmiečiai mažu- 
pamažu perima mūšių ini
ciatyvą prieš vokiečius 
Charkovo fronte. Keliuose 
šio fronto sektoriuose So
vietų kariuomenė ugningai 
kontr-atakavo nacius ir nu
grūdo juos atgal.

Hitlerininkai iškraustė 
visus civilius žmones iš 
Charkovo, kuriame 
850 tūkstančių gyventojų. 
Matyt, naciai bijo žmonių 
sukilimo tokiame atsitiki
me, jei Sovietai pradėtų ai
škiai laimėti mūšį dėl 
Charkovo.

Charkovo fronte sovieti
nės jėgos sunaikino dar 20 
vokiečių tankų.

Partizanai kovotojai ap
valė nuo nacių visą vieną 
apskritį su daugiau kaip 80 
apgyventų vietų Smolensko 
srityje;

Užmušta 1,500 Nacių 
Mėginusių Pere t Upę

Maskva, birž. 18. — So
vietų kariuomenė supleški
no vokiečių mėginimą per- 
sigrūmt per vieną upę 
Charkovo fronte (gal per 
Donecą). Raudonarmiečiai 
užmušė pusantro tūkstančio 
vokiečių, sudaužė 15 kanuo- 
lių ir dalinai sunaikino pul
ką nacių kariuomenės.

nelaikykite pas save.
Piknikai suteikia gerą pro

gą brošiūrų paskleidimui. 

buvo bombarduot vokiečių 
kariuomenės būrius į šiau
rius ir šiaurių rytus nuo to 
apgulto miesto.

(Pirmieji pranešimai a- 
pie tų orlaivių atlėkimą j 
Sevastopolį nesako, ar pati 
Amerikos armija pasiuntė 
juos ar Jungtinių Valstijų 
vyriausybė pristatė tuos or
laivius Sovietams pagal 
lend - lease paskolų sutar
tį.)

15 Amerikos Orlaiviu 
Bombardavo Rumunijos 

Žibalo Šaltinius
Ankara, Turkija. —Pra

nešama, kad penkiolika A- 
merikos orlaivių, neseniai 
bombarduodami Ploesti ži
balo šaltinius ir fabrikus, 
Rumunijoj, padarė didžių 
nuostolių naciams, kurie 
sunaudoja faktinai visą 
Rumunijos žibalą.

— - ..............- --■ - * - _

Naciai Užėmė Dvi Anglų 
Pozicijas Libijoj

Cairo, Egiptas, birž. 18. 
—Vokiečiai užėmė EI Ad- 
emą, 13 mylių į pietus nuo 
prieplaukos miesto Tobru- 
ko, ir Sidi Rezegh, 20 my
lių į pietų rytus nuo Tu
fo ruko, Libijoj.

Naciai ir italai faktinai 
apsupa Tobruką. Dauguma 
anglų kariuomenės traukia
si atgal linkui Egipto, at
kakliai priešindamiesi. Fa
šistai pasiekė punktus už 
50 mylų nuo Egipto sie
nos.

Anglai taipgi pasitraukė 
iš tvirtoviškos Acromos, 15 
mylių į pietų vakarus nuo 
Tobruko.

Berlin, birž. 18 . — Na- 
buvoiciai skelbia, kad jie, girdi, 

apsupę ir dalinai sunaikinę 
anglų kariuomenę Acromoj, 
o EI Ademe paėmę nelais-
vėn 500 anglų.

Charkovo Mūšiuose So
vietai Ima Viršų

Maskva, birž. 18. — Mū
šiai Charkovo fronte eina 
jau Sovietų naudon, kaip 
praneša Associated Press, 
amerikiečių žinių agentūra. 
Atakos iš vokiečių pusės ap
silpo, o iš Sovietų pusės su- 
drūtėJo.

Charkovo srityje raudon
armiečiai per dieną užmušė 
dar pusantro tūkstančio 
nacių.

Maskva. —Sovietų lakū
nai giria gautus iš Angli
jos bombanešius už puikų 
jų veikimą mūšiuose.

' Ankara, Turkija. — čio- 
naitiniai karininkai skai
čiuoja, kad naciai prie Se
vastopolio per 13 denų pra
rado 50,000 savo karių.

Naciai Varo Visus 21-29 
Metų Lietuvius j Versti
nus Darbus Vokietijoj

35-kios Amerikiečiu
Bombos Pataikė į 
Italu Baro Laivus

Berne, Šveic. — Naciai 
išleido įsakymą birž. 17 d., 
kad, visi vyrai Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj nuo 21 i- 
ki 29 metą amžiaus turi 
būti išgabenti Vokietijon ir 
įstatyti į verstinus darbus 
tenai vieniems metams. Šį 
pranešimą, atėjusį iš Ber- 

Amerikos Finai Unijistai 
Prašo Prez. Roose veltą Pa

skelbt Karą Finliandijai
Newark, N. J. — Ameri-

kos Finų Unijistų Komite
tas pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui prašymą, kad 
paskelbtų karą prieš Fin- 
liandijos Mannerheimo val
džią. Prašymas sako, jog 
Amerikos karo paskelbimas 
prieš Finliandiją patarnau
tų prispaustiems to krašto 
žmonėms:

“Dabar Finliandijos ar
mija kariauja petys petin 
išvien su naciais... Ji kenkia

Sustreikavo Vokiečiai Kari
nio F abriko Darbininkai

Stockholm, šved. — Gau
ta žinia iš Vokietijos, kad 
sustreikavo vokiečiai dirbę 
svarbiame ginklų ir amuni
cijos fabrike Magdeburge. 
Nacių valdžia uždarė visas 
valgyklas ir krautuves ta
me mieste, kad sulaužius 
streiką. Darbininkai strei- 
kan išėjo protestuodami, 
kad naciai atitraukia vis 
didesnę dalį jų algos.

Darbininkai apkūlė ir ap
lamdė tariamo “darbo fron
to” viršininkus, kurie lie
pė streikieriams grįžti dar
ban.

Būriai žmonių įsilaužė į 
kai kurias uždarytas krau
tuves. Tada buvo pasiųsta 

Prezidentas Rooseveltas ir Molotovas prie prezidento deskos Baltajame Name. 
Paveikslas nutrauktas, kai Molotovas lankėsi Washingtone birželio pradžioje. Čia 
buvo padaryta didžiulės reikšmės nutarimui — pav., nutarta dar šiemet atidaryti 
antrąjį frontą.

lyno, paskelbė Associated 
Press, amerikiečių žinių a- 
gentūra.

Žinia iš Graikijos sosta- 
miesčio Athenų sako, kad 
hitlerininkai paėmė į vers
tinus darbus 26,000 make
donų.

mūsų paramai Sovietams.
“Nacių submarinai ir or

laiviai, veikdami iš Finlian
dijos stovyklų, žudo ir nai
kina Amerikos ir Anglijos 
jūreivius ir laivus gabenan
čius karinius reikmenis tam 
talkininkui (Sovietų Sąjun
gai).

“Be to, Finliandijos am
basada ir konsulatai Ame
rikoje rankioja žinias apie 
mūsų karo pastangas ir 
perleidinėja tas žinias Hit
leriui.” 

prieš juos ginkluoti smogi
kai ir areštuota didelis 
skaičius žmonių.

Magdeburg miestas turi 
apie-350 tūkstančių gyven
tojų. Jis yra arčiau kaip 
100 mylių nuo Berlyno.

Washington. — Oficialiai 
Amerikos armijos praneši
mai nuo šiol bus duodami 
pagal tokius laikrodžius, 
kurie rodo 24 valandas 
vietoj 12-kos.

Washington. — Pataria
ma amerikiečiam iš anksto 
nusipirkt anglies, nes žie
mą gal pasidarys negalima 
jos pristatyt kiek reikiant.

London. — Amerikos la
kūnai tiesiog pataikė bom
bomis dvidešimt kartų į 
vieną didžiulį Italijos karo 
laivą ir penkiolika sykių į 
kitą tokį laivą Viduržemio 
Jūroje. Abudu italų karo 
laivai tapo padegti.

Anglų orlaiviai taipgi 
kirto smūgius kariniams I- 
talijos laivams.

Tame mūšyje, pagal pa
tikrintas žinias, buvo nus
kandinta bent vienas stam
bus italų šarvuotlaivis ir 
du naikintuvai, uždegta ke
li didieji Italijos karo lai
vai, pavojingai sužeista du 
italų naikintuvai ir nušauta 
į vandenį keturiolika faši
stų orlaivių.

ANGLŲ NUOSTOLIAI 
TAIPGI DIDELI

La Linea, Ispanija. —Po 
mūšio su fašistais Vidurže
mio Jūroje atplaukė į Gib
raltarą sužeisti šie Angli
jos kariniai laivai: Didelis

Japonijos Nuostoliai 
10 Karty Didesni, 
Negu Amerikos

Pearl Harbor, Hawaii.— 
Bent dešimt kartų daugiau 
žuvo Japonijos jūreivių, or
laivių ir lakūnų, negu A- 
merikos per mūšius Koralų 
Jūroje ir ties Midway sa
la. Taip pareiškė admiro
las Chester W. Nimitz, A- 
merikos laivyno komandie- 
rius Ramiajame Vandeny
ne.

Cechai Reikalauja Tei
sės Numarint Hitlerį 
London. — Čionaitinė Če- 

choslovakijos valdžia reika
lauja sau teisės po karo nu
baust mirčia Hitlerį, Goe- 
ringą, Himmlerį ir kitus 
nacių vadus už tai, kad jie 
išžudė šimtus cechų. 

karo laivas “Malaya”, lėk
tuvų išvežiotojai “Eagle” 
ir “Argus” ir vienas šar
vuotlaivis.

Nesugrįžo į Gibraltaro 
uostą sekami kariniai ang
lų laivai, kurie pareitą pen
ktadienį iš ten išplaukė: du 
šarvuotlaiviai, trys naikin
tuvai ir keturi maži kari
niai laivukai.

ITALŲ PASAKOJIMAS
Roma. — Italų komanda 

pasakoja, kad vokiečių or
laiviai, girdi, nuskandinę 
Viduržemio Jūroj keturis 
anglų šarvuotlaivius ir nai
kintuvus ir “daug” preki
nių laivų, kurie gabeno ka
ro reikmenis į Libiją ir E- 
giptą. O vokiečių submari- 
nas nuskandinęs dar vieną 
Anglijos šarvuotlaivį. Be 
to, esą, fašistu orlaiviai su- 
žeidę “daug” prekinių An
glijos laivų ir penkis šar
vuotlaivius. (Tai yra prie
šų pranešimas, be jokio pa
tvirtinimo iš niekur kitur).

Australijos Premjeras 
Už Kuo Didžiausią Pa

galbą Sovietams
Melbourne, Australija- — 

Australijos ministeris pir
mininkas Curtin atsišaukė 
į talkininkus, kad jie kuo 
greičiausiai duotų visą ga
limą pagalbą Sovietų Są
jungai. Sako, kad Australi
ja sutiktų perleist Sovie
tam net dalį jai pačiai skir
tų karo reikmenų. Nes 
“jeigu Rusija taptų sumuš
ta, tai būtų triuškinantis 
smūgis visoms Jungtinėms 
Tautoms.”

JAPONAI UŽĖMĖ CHINŲ 
MIESTĄ, BET PRARADO 

8,000 SAVO KARIU
Chungking, Chinija. — 

Japonai užėmė miestą 
l Shangyao, geležinkelių ir 
vieškelių centrą rytinėje 
Kiangsi provincijoje, Chi- 
nijoje, bet chinai užmušė 

I bei sunkiai sužeidė 8,000 
priešų pirma, negu pasi
traukė iš to miesto.

Massachusetts Atydai
Pažangiųjų Lietuvių Ta

rybos “Amberland” prog
ramos laikas perkeltas, 
pradedant šiuo sekmadie
niu, birželio (June) 21 d- 
Vietoj 9 valandą ryte bus 
11 :45 vai. ryte.

Perkėlimo priežastis yra 
ta, kad radijo stotis 
WHDH įstojo į nacionalę 
transliavimo sistemą. Pla
čiau bus pranešta vėliau. 
Tad visi klausykite ir 
draugams praneškite, kad 
programa su šiuo sekma
dieniu prasidės 11:45 vai.
ryte. Valdyba.

Roma, birž. 18. — Italų 
radijas pasakojo, būk faši
stai perskėlę anglų armiją 
rytinėje Libijoje.
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Taip Negerai!
Josephine Herbst yra žymi Ameri

kos rašytoja novelistė. Gyvenusi ir ty
rusi Europos ekonominį ir politinį gy
venimą, ji gerai pažino Vokietijos žmo
nių buitį. Ji lankėsi Ispanijoj,'kai toji 
šalis buvo Mussolinio ir Hitlerio govė- 
dų užpulta, kai ten virė karas tarp de
mokratijos ir fašizmo. Ji buvo didelė 
respublikos šalininkė, lojalistų šalinin
kė.

Niekas neginčys, kad ši rašytoja vi
suomet buvo griežta antifašiste, kad ji 
pamatė ir suprato fašizmo pavojų Ame
rikai pirmiau, kaip daugelis kitų.

Ir štai rašytoja Herbst gavo darbą 
Co-ordinator of Information (COI) ofi
se, kuriam vadovauja Donovan Komi
tetas. Tačiau neilgai rašytojai ten te
ko dirbti., Nesenai ji iš ten buvo išvy
ta kaipo radikalė (tiesioginiai komunis
te apšaukti jiems ją nepavyko).

Šį visą dalyką aikštėn iškėlė dienraš
tis “PM” ir už tai jis tenka pasveikinti. 
Bet kyla klausimas, kur mes nueisime, 
šitaip darydami? Kur mes, būtent, nu
eisime, kai pradėsime iš atsakomingų 
vietų mėtyti žmones, griežtai nusista
čiusius prieš fašizmą, mirtiną mūsų 
priešą? Kur mes nueisime, kaip pra
dėsime į jų vietas statyti abejotinos 
vertės, abejotino nusistatymo asmenis?!

Mūsų nuomone, šiandien-mes priva
lome sunaudoti kiekviėh'į’ pajėgą, kiek
vieną asmenį, kuris griežtai nusistatęs 
prieš fašizmą,-sunaudot darbui, sunau
doti propagandai, sunaudoti kovai prieš 
fašizmą. Nes kova su fašistiniais ele
mentais namie yra lygi kovai frontuo
se.

Ir Vėl Mussoliniui Smūgis
Italijos fašistų karo jėgos bandė pa

stoti kelią Anglijos kariniams konvo
jams, kurių vienas iš Aleksandrijos, Egi
pto, nuvežė karo jėgų, ginklų ir reikme
nų į Tobruką, o kitas iš Gibraltaro at
vežė tokių pat jėgų į Maltą. Italijos ka
ro laivai ir orlaiviai puolė konvojus. Įvy
ko kelių dienų mūšiai, kurie baigėsi di
deliu Mussolinio pralaimėjimu. Abu kon
vojai, žinoma, su nuostoliais, prasimušė 
į vietą, kur jie plaukė.

Labiausiai nukentėjo Mussolinio karo 
laivynas, kuris išplaukė iš Taranto prie
plaukos. Ant jo užpuolė Anglijos ir Jung
tinių Valstijų didžiuliai Jbombininkai ir 
kirto skaudų smūgį.

Mūšio smulkenų dar neturime, bet jau 
yra žinoma, kad Italijos fašistai prara
do vieną didelį kruizerį, kuris buvo nu
skandintas, vieną naikintoją, du šarvuo
čiai padegti, du kruizeriai ir du naikin
tojai sugadinti ir sunaikinta daug orlai
vių bei kitų laivų.

Mussolinio karo laivynas jau pirmiau 
daug kartų skaudžiai nukentėjo. Yra 
manoma, kad iš septynių didelių kruize- 
rių, kuriuos karo pradžioj Mussolinis 
turėjo, liko tik vienas “Trente” klasės. 
Mussolinio šarvuočiai vieni nuskandinti, 
kiti sugadinti. Jo lengvų kruizerių daug 
nuskandinta ir sugadinta. Taip, kad 
fašistinės Italijos jūrinės jėgos baigia
mos naikinti.

Grupė unijų vadų pasižada remti kampanijų už surinkimų parašų pirkti 
KARO BONŲ. Didžiajame New Yorke norima surinkti parašų išpirkti už 
$1,900,000,000. Sėdi David Dubinsky, prezidentas Int. Ladies Garment 
Workers Unijos; stovi: Morris Feinberg, Elias Lieberman, Israel Feinberg 
ir Louis Tolberg.

Vera Figneriūtė
Jei ji būtų pagyvenusi iki liepos mė

nesio 7 d., Vera Figneriūtė būtų minė
jusi 90 metų amž. sukaktį. Ji būtų bu
vusi viena iš retų moterų, kurioms gam
ta leidžia taip ilgai gyventi.

•»< Bet Verai Figneriūtei, kuri mirė bir
želio 15 dieną Maskvoje, didesnio gar
bės vainiko nebūtų uždėjusios nei tos 
kelios išgyventosios dienos, neigi keli bei 
keliolika metų. Jai amžiną vainiką nu
pynė josios pasišventimas kovai prieš 
žmonų engėjus,—josios iškentėtos kan
čios.

Figneriūtė gimė 1852 metų liepos 7 
dieną Kazaniaus gubernijoj, Rusijoj. Ji 
gimė turtingųjų šeimoj ir dėlto gavo 
mokslo. Savo jaunose dienose ji pradėjo 
dalyvauti tų laikų rusų liaudininkų ju
dėjime, nes marksistinio judėjimo ten 
tais laikais nebuvo. Ji kovojo prieš cari- 
stinę reakciją.

1881 metais Rusijoje buvo nušautas 
caras Aleksandras II-sis (dėl jo nušovi
mo buvo nužudytas vyresnysis Lenino 
brolis, kas labai į patį jaunąjį Leniną 
paveikė). Figneriūtė buvo apkaltinta to 
suokalbio dalininke ir 1883 metais buvo 
nusmerkta mirti. Bet vėliau mirties 
bausmė jai buvo pakeista 20 metų kalėji
mo, kuriuos ji iškentėjo negarbingai gar
sioj Šlisselburg tvirtumoj, nuo visų at
skirta vienoje kameroje, žinomoje kaipo 

, “kamera 26-toji”. Kai 1904 m. ją iš ten 
išleido, ji buvo ištremta.

Bet Figneriutės sveikata jau buvo pa
kirsta. Tiesa, ji parašė nepaprastai įdo
mią knygą “Revoliucijonieres Memua
rai”. Ši knyga yra išversta į daugelį kal
bų ir skaitoma milijonų žmonių.

Figneriūtė jau per ilgą laiką nedaly
vavo politiniame judėjime. Pastaruoju 
metu ji labai sirgo. Tik dėka tam, kad 
tarybinės sąlygos jai suteikė gerą prie
žiūrą, ji galėjo su pakirsta sveikata il
gai gyventi.
~ Žinios skelbia, kad Figneriūtė, prieš

Galingas Sovietų Lėktuvas
Prieš metus, kada Hitlerio gaujos už- 

pulė Tarybų Lietuvą ir Sovietų Sąjun
gą, nacių propagandos skleidėjai šaukė, 
būk jie visai sunaikinę Sovietų orlaivyną. 
Tą jų propagandą mielai spausdino A- 
merikoj lietuvių pro-nacių spauda.

Dabar naciai jau nesako, kad jie visai 
išnaikinę Sovietų orlaivyną, nes tai jų 
beprotiškai pasakai niekas netikės. Jie 
tik skelbia melagingas pasakas apie su
naikinimą daug Sovietų orlaivių.

Į Londoną, o vėliau iš Londono į Wa
shington^ Sovietų Sąjungos užsienio 
komisaras V. Molotovas atvyko Sovietų 
bombanešiu. To bombanešio smulkmenos 
neskelbiamos, nes tai būtų naudinga tik 
mūsų priešams. Įdomu tas, kad bomba- 
nešis yra labai greitas, galingas ir aukš
tai skrendąs. Kada jis išskrido iš Lon
dono į Washingtona, tai buvo pranešta 
laikas. Washingtone orlaivyno specialis
tai darė išskaitliavimus, kuriuo laiku 
jis gali pribūti. Ir štai tas oro milžinas 
atskrido į Washingtoną: keturiomis va
landomis greičiau, negu jo buvo laukta. 
O keturios valandos ore, tai labai daug 
reiškia.

Kalbinant žAiones pirkti 
Karo Bonus, kai kur yra 
klausimų, ar saugus in- 
vestmentas į KaVo Bonus? 
Sako, girdėjome, kad jų 
vertė gali nupulti.

Karo Bonai yra saugiau
sias investmentas, nes pati 
valdžia garantuoja jų ver
tę. Kas kalba, kad Karo 
Bonai nėra saugus įdėlis 
bei investmentas, tas yra 
fašistų suklaidintas. Tokių 
“pranašų” nereikia klausy
ti, tai yra melagingos fašis
tinės paskalos.

Kas mums šiuom momen
tu yra labiausia svarbu? 
Karo laimėjimas yra svar
biausias dalykas. Daug mes 
galim padėtu savo valdžiai 
greičiau laimėti karą kuo 
daugiausia ir kuo dažniau
sia pirkdami' Karo Bonus.

Dabar prasidės mokyklų 
baigimas (Graduations).
Tėvai, šiaip giminės ar 
draugai perka dovanas kla
ses baigusiems ar mokslus 
baigusiems jaunuoliams. 
Karo Bonai yra puiki ir 
patriotiška dovana jaunuo
liams. Vietoje kokių men
kesnės vertes, mažesnės 
svarbos daiktų, pirkite mo
kiniams Karo Bonus kaipo 
graduation dovanas. Tai 
bus per 10 metų minima do- 
vana. Būkime savo

SKAITYTOJŲ BALSAI
Nulėkė Pas Sovietus

Birželio pradžioj du vokiečių mūšio 
lėktuvai “Messerschmitt-109-F” nusilei
do viename Sovietų aerodrome. Vienas 
buvo 1942 metų naujutėlis lėktuvas, 
“No. 13,233,” o antras 1941 metų išdir- 
bystės “No. 7,646.” s

Jie priklausė Trečiam Nacių Flotui. 
Leitenantas Adelbert Kuhn pasakojo, 
kad Sovietų lėktuvai padaro daug žalos 
naciams, bombarduodami jų aerodro
mus. Tik vieną dieną Sovietų lėktuvai 
sunaikino iš jo grupės 12 lėktuvų ant 
žemės. Jis sakė, kad jis jau senokai ren
gėsi perbėgti pas Sovietus. Ir kada iš
skrido su Erich Folkmann oran, tai jie 
nusprendė lėkti nuo Hitlerio razbainin- 
kų ir tą padarė.

Toki atsitikimai labai nervuoja Hitle
rio komandierius, nes jie, pasiuntę oran 
savo lėktuvus, nežino, ar jie grįš atgal, 
ar ne. Žinoma, kol kas dar reti atsiti
kimai, bet juo daugiau Hitleriui nesi
seks, tuo daugiau bus iš jo armijos ir 
orlaivyno bėgimų.

Ar Ilgai Ponas Procope 
Mums Kenks?

Finliandijos fašistai yra bjauriausi 
demokratijos priešai. Jie išvien su Hit
lerio rzabaininkais puola Sovietų Sąjun
gą.‘Iš Finliandijos jų jėgos ir Hitlerio 
jėgos skandina Sovietų, Anglijos ir Ame
rikos laivus.

Tuo gi kartu Washingtone vis sėdi 
Finliandijos fašistų atstovas ponas Pro
cope, kuris naudojasi “neutrališkos” val
stybės teisėmis, kurio agentai mums 
kenkia. Ar ilgai jis ten sėdės?

SIUNTA
Mūsų šaly tūli stačiai 

pradėjo kvaisti. Jie šiuo 
metu, tur būt, J. V. turi su
siorganizavę net specialę 
sosaidę puolimui tų, kas 
daugiausia mūs šalies, A- 
merikos, naudai darbuoja
si, ypatingai laimėjimui ka
ro prieš hitlerininkus ir jų 
pagelbininkus mussolinin- 
kus ir hiroitninkus. Jeigu 
jie neapkvaito, tai negalima 
suprasti, kas gi kitas su 
jais būt galėjęs atsitikti. 
Jie labai sutartinai šalies 
vienybės ardymo darbą dir
ba...

Tik neseniai per visą mū
sų šalį reakcionieriai sušu
ko prieš komunistus ir prieš 
kitus laisviau ir demokrati- 
škiau mąstančius žmones. 
Pirmiausiai pasirodė tų po
nų balsas ir smūgis prieš 
Californijos laivakrovių u- 
nijos vadą ir nenuilstantį 
prieš-hitlerininką kovotoją 
Bridges’ą, Australijos pilie
tį, kurio šalį mėsinėja mūs 
šalies aršiausis priešas ir 
naikintojas Japonija.

Jiems pasirodė, kad būt 
daug geriau ir naudingiau 
mūsų šaliai, jeigu tas hitle
rininkų priešas ir nenuils
tantis kovotojas būt kur 
kalėjime. Tuomi būt suma- 
žintos prieš - hitlerinės dūdavimas prieš nenuilstan- - 
spėkos, ir meškiškai pasi-|tį demokratinį kovotoją Vi-1 Gali varyt į skylę

šalies patriotai ir mokyki
me jaunąją kartą patrioti
škumo. Dabar karo metas.
Prezidentas Rooseveltas 
prašo visų šalies gyventojų 
būti ekonomiškais. Neleis
ti pinigų ten, kur galima 
susilaikyti. Dėkime kiekvie
ną centą į Karo Bonus.

Patarkime jaunimui ma
žiau puoštis, mažiau išleis
ti pasilinksminimams ir 
žaislams, bet liepkime pirk
tis Karo Štampas, įsigyti 
kuo daugiausia Karo Bonų.

Fašistinis smakas dar 
stiprus. Prezidentas Roose
veltas ir kiti toli matantie
ji pasauliniu plotu žmonės 
dažnai persergsti, kad karas 
gali būt sunkus ir ilgas. 
Būkime prie to prisirengę. 
Pirkime Karo Bonus, tau
pykime pinigus Karo Bo
nais, padėkime savo val
džiai, savo šaliai stipriai 
apsiginkluoti ir duoti mir
tiną smūgį civilizacijos ne
prieteliui fašizmui!

Nuo 14 iki 24 birželio - 
June yra paskirta Didžiojo 
New Yorko Karo Bonų pir
kimo ir pasižadėjimų pirkti 
savaitė. Lietuviai turi pasi
rodyti veikliais šiame rei
kale. Reikia pirkti Karo 
Bonus ir Štampas ir kalbin
ti kitus pirkti juos.

P. Buknys

tarnauta Amerikai.
Po to sekė iš didžiausio 

vamzdžio didžiausis šūvis, 
tai šūvis Hearsto popierga
lių. Jo popieriai pasiėmė 
Browderio knygelę “Sovie
tai Amerikoj” ir prirašė 
kalnus editorialų prieš ko
munistus ir Sovietų Sąjun
gą, mūs šalies talkininkę, 
kuri taip kovoja už mūsų 
gyvastis, kaip ir mes patys. 
Hearsto popieriai išdėstė 
Amerikos žmonėms, būk ru
sai tik laukią progos ir ty
ko bile minutę nuversti 
mūs valdžią. Kaip faktą jis 
mėgina prirodyti, būk mūs 
šalies komunistai ir jų par
tija esanti susirišus su Ko- 
minternu, o tas esąs grynai 
Sovietų instrumentas...

Iš tų jo editorialų duoda
si suprasti, jog jam ne tiek 
jau apeina Browderio palei
dimas iš kalėjimo, kiek ne- 
kentimas ir noras sunaikin
ti mūsų talkininkę , Rusiją. 
Kaip galima suprasti, jis 
Browderį panaudojo tik 
kaip instrumentą, per kurio 
pagelbą būt galima pulti 
Sovietus, kurių sunaikini
mas reikštų pagelbą mūsų 
šalies priešui Hitleriui ir jo
pagelbinmkams.

To atgarsiams dar nenu
tilus, tuoj prasidėjo kito 
dūdavimas prieš nenuilstan-
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to Marcantonio, kuris yra 
be galo daug pasidarbavęs 
ir kovojęs Kongrese dėl dar
bo žmonių labo Amerikoj. 
Jis yra kongresmanas iš 
New Yorko miesto. Prieš jį 
paleido savo kakarinę re- 
publikonas Curran, pareikš
damas, jog daugiau Repub- 
likonų partija nebestaty- 
sianti Marcantonio kandida
tūros ateinančiuose rinki
muose į Kongresą.

Marcantonio prasikalti
mas buvęs tas, kad jis ne
sekė republikonų izoliacinin- 
kų, kaip Hamilton Fish ir 
kiti, kurie dėjo visas pa- 1 
stangas, kad tik nebūt gin
kluojami mūs šalies tolimi 
pakraščiai, kuriuos pirmiau
siai mūs šalies priešai ir 
užgrobė.

Nespėjus Curranui susi
čiaupti, tuoj kitas reakcio
nierius pradėjo alasavoti 
prieš komunistus. Tai New 
Yorko valstijos kontrolie
rius O’Leary, narys Ameri

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Dabar dažnai kalbama 
apie Jungtines Tautas. Aš 
mačiau, kur sako, kad da
bar jau yra dvidešimt aš- 
tuonios tautos, kurios yra 
susitarusios bendrai kovoti 
prieš fašistinę Ašį. Bet aš 
niekur nemačiau jų pa
skelbta. Ar jūs žinot, ku
rios tautos sudaro tas Jung
tines Tautas? Iš anksto la
bai dėkui.

Skaitytoja.
Atsakymas:

Dabar sekamos tautos į- 
eina į Jungtines Tautas: 
Jungtinės Valstijos 
Filipinai
Meksika
Sovietų Sąjunga
Chinija

HITLERIUI PER
STRĖNAS

Ir pats jam skaudų 
smūgį duosi,

Jei “Laisvės” 
piknikan važiuosi.

Pamatęs karininkų,
Ar . jūrininkų būrį,
Šaukiu “Valio!” — 

kaip tinka,
Keliu prieš juos kepurę.
Jie gina mūsų šalį, 
Už laisvę mūs kovoja;
Bet kas kariaut negali, 
Tegu nesisieloja.
Yra darbai naminiai,
Ir frontas čia kovoti, 
Ir nuopelnai auksiniai
Čia gali vainikuoti.
Ar apsaugoj civilėj, 
Ar perkant karo bonus,

kos Darbo Partijos.
Jis spjaudė, rėkė prieš 

komunistus už tai, kam jie 
statysią savo kandidatus 
ateinančiais rinkimais.

Nenoriu komunistams ad
vokatauti, nes to jie ir ne
priimtų, vienok turiu pasa
kyti tiek, kad tik amžinai 
aklas negali matyti, kiek 
šios šalies komunistai deda 
pastangų pagelbėti laimėti 
karą mūs šaliai. Jie ir pini
gus duoda, ir dirba, ir ki
tus ragina dirbti visomis 
pajėgomis dėl naudos mūs 
šalies karo laimėjime ir 

•hitlerininkų sumušimo ant 
visados.

Kaip kitaip galima pa
vadinti tokį šalies vienybės 
ir spėkų skaldymo darbą, 
jei ne priešui tarnavimu? 
Nebūt nuostabu, jeigu Hit
leris už tokius darbus jiems 
po medalį prisiųstų, kaip 
Lindberghui ir tūliems ki
tiems.

A. Gilmanas

Australija
Belgija ’
Kanada
Costa Rica
Cuba . ...
Dominican Respublic
El Salvadore
Laisva Franci ja
Graikija
Guatemala
Haiti *
Honduras
Indija
Luxemburg
Holandija
Naujoji Zelandija
Nikaragua
Norvegija /
Panama
Lenkija
Pietinės Afrikos Unija
Čechoslovakija 
Jugoslavija.

Fašistus ir japonus.
Be to, priminti verta, 
Kad priešą taipgi šaudo, 
Ir skaudų smūgį kerta, 
Kas remia mūsų spaudą.

Kas piknikam darbuojas, 
Ar tikietus parduoda, 
Tas Hitleriui per kojas 
•Ne menką smūgį duoda.

Tad Fourt-Džiulajaus 
šventėj

Ir liepos penktą dieną, * 
Užduokim,

“Laisvės” frentai, 
Tam Hitleriui per strėnas! 
Jos piknikan mes traukini, 

Maynard, ar ant vietos, 
Kur visad minios plaukia 
Gražiausio “Laisvės” svieto.

Prof. Krienas

Meilė yra akla, bet ji geriau
sia mato patamsėję.

Gražios išvaizdos išdykėlė 
mergina yra labai pavojingas 
sutvėrimas.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasirašė 
kongreso tarimą mokėt ka
reiviams ir jūreiviams po 
$50 algos per mėnesį nuo 
pat pradžios.
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War and Our Choral Groups
We must face facts. The entrance of the United States in the 

war against the Axis Powers has raised a number of serious 
problems which we must cope with—both as citizens of our 
country, and as individuals concerned with the preservation and 
enjoyment of the pleasures and satisfactions received from par
taking of Lithuanian culture.

In some cases, the male sections of our choruses have been 
depleted by the necessity of service in the armed forces and in 
war industry. Many of our young women have found it neces
sary to leave their home towns and work in other cities. The 
consequence has been a drop in membership and a drop in cho
ral activity.

We understand the process. We know what is happening. But 
as yet we do not know how to cope with this problem. To post
pone chorus activity “for the duration” is impractical. To sug
gest that we “carry on’’ as usual is not facing the facts.

New times demand new methods. The old chorus of balanced 
voices, male and female, is in several cases impossible. Instead 
of surrendering, the problem of the organizer is to search for 
material that is not fluid in nature as the men’s section of any 
chorus must be at the present time. In these cases, the best 
answer can be the organization of Women’s choruses — compos
ed of mothers, mature women and girls. This has been done in 
several cities and has been found to be not only logical, but 
practical as well. In searching for new members — do not over
look the mothers and sisters of the boys who have left for ser
vice to their country. They will be willing to carry on in the 
place of their sons and brothers and husbands.

Secondly, the very nature of choral activity must become 
broader because of the war. The things that we are fighting for 
must be dramatized for the people. Intolerance, misunderstand
ing and ignorance of what a national minority is and can do 
most be wiped out. We are fighting for freedom. Our choruses 
—freedom’s choruses must show to their communities what 
they can give to American culture and American morale by lift
ing their voices and singing the songs America wants to sing: 
the songs of liberty, the songs against oppression and slavery, 
the songs of righteous war against those who would conquer us. 
Lithuanian American culture, is rich with those war songs. Let 
us sing them now, not only for our own entertainment, but for 
our country’s morale as well.

Chairman—Lithuanian Art League.
(From the July issue of LMS Naujienos)

Amer. Youth Send 
Greetings to Soviet 
Anti-Fascist Conf.

Expressions of solidarity and 
greetings to their Anti-fascist Al
lies have been sent by leading 
youth organizations in the United 
States, Canada, and Latin Ameri
can countries as well as youth or
ganizations in Europe and the Far 
East to the Second Soviet Youth 
Anti-Fascist Conference taking 
place June 7th in Moscow, the 
American Youth Congress announc
ed in a special release on this sig
nificant international youth meet
ing.

“The Year of 1942 Can and Must 
be the Year of Final Victory Over 
German Fascism” is the leading 
slogan and theme of the Soviet 
Youth Conference as explained in a 
cable received by the A. Y. C. from 
Eugene Federov, Hero of the So
viet Union, one of the leading Arc
tic Explorers, and Chairman of the 
Soviet Youth Anti-Fascist Com
mittee calling the Conference. 
“The meeting will be attended by 
Commanders and men from all 
fronts; representatives of young 
workers of Moscow, Leningrad, the 
Urals, and Gorky; of young collect
ive farmers of Kirghizia, Uzbekis
tan, Tajikistan, and the Moscow 
Region; Partisans from the Uk
raine and Byelorussia,” declared 
Chairman Federov, “and will fea
ture speeches from young people in 
every phase of Soviet war activity, 
from every region of the Union.”

Messages from the youth organi
zations throughout the world all 
feature high praise for the cou
rage and achievements of the So
viet Youth in playing a leading role 
in behalf of civilization in fight
ing against German Fascism, and 
express the importance of greater 
international youth understanding 
and solidarity among all the young 
people in the United Nations fight
ing everywhere against the com
mon fascist enemy, and for the 
freedom and justice of people.

The complete text of the greet
ing from the American Youth Con
gress is:

Warm fraternal Greetings to the 
Second Soviet Youth Anti-Fascist 
Conference from the American Youth 

Congress. We stand with you in 
determination that 1942 can and 
must be the year of final victory 
over German Fascism. Inspired by 
your dauntless leadership to the 
youth of the whole world in the 
common fight against the fascist 
barbarians, we pledge our strength 
for all-out military, production, and 
moral support in this crisis for ci
vilization. “The Yanks” join with 
you and all our other heroic Allies 
to "SMASH HITLER NOW.”

Signed: Frances W. Williams, 
Executive Secretary.

Stymied
First student aviator: “Quick!

What do I do now, instructor?”
Second ditto: "Hell’s bells, aren’t 

you the instructor?”

Quick Thinking
Constable: "Take it easy down 

here: don’t you see that sign, ‘slow 
down here’?”

Motorist: "Yes, oficer, but I 
thought it was describing the 
town.”

New Draftees Get 
14-day leave Upon 
Induction in Army

Beginning this week, every man 
who requests it will be given a 14- 
day furlough immediately after his 
induction into the draft Army.

The purpose is to permit a 
drafted man, when he is certain 
he is going into the Army, to re
turn home and wind up his busi
ness and financial affairs.

Gen. Brown advised men enter
ing the service to bring with them 
as little extra clothing and as few 
accessories as possible.

Money Is Advisable.
Though it is possible, he said, 

for a man to get along without mo
ney and with only the clothes he 
has on, it is wise to take a few 
items for cleanliness and comfort. 
These include one change of shirt 
and underwear, small cake of soap 
with container, tooth brush and 
dentifrice, a comb and small hair
brush. It is well, Gen. Brown said, 
to take some money.

A small metal shaving mirror, 
shoe dauber and polish, compact 
sewing kit and small clothes brush 
or whisk broom are suggested as 
"going away” presents.

The draftee should also take ra
zor, shaving brush and shaving 
soap or cream. It is not always 
possible to find an electric outlet 
for an electric shaver. It is well 
to take a tan tie and extra hank
erchiefs. The Army issues one tie 
and four hankerchiefs, but many 
men want an extra supply.

Bring a Valise
A "must” is a small valise or a 

folding carton and strong string, 
for mailing civilian clothes home 
from the reception center. Selectees 
should not take trunks, radios or 
large musical instruments, for in 
most cases they will have to be 
shipped home at once.

The guy who does boasting about 
his political tree can usually be 
sized up as a sap.

Yakštys is Joining 
Coast Guard

BROOKLYN, N. Y. — Anthony 
Yakštys of Woodhaven, L. I. N. Y. 
.joins the U. S. Coast Guard today. 
Formerly of the Aido Chorus and 
various Lithuanian dance groups, 
Anthony now joins the service of 
Uncle Sam. His brother, Frank, is 
already in the Army.

W’cester Chorus at 
Flag Day Sessions

WORCESTER, Mass. — Although 
the sun rarely came through the 
clouds, and a storm threatened on 
the horizon, last Sunday, June 14, 
marked a memorable day for the 
Lithuanians and American-born Lith
uanians at Olympia Park.

The Worcester Aido Chorus sang 
the National Anthem and was fol
lowed by the main speaker, the 
Mayor of Worcester. He expressed 
in words the things that we are 
all now feeling in our hearts, and 
just what the flag means to the 
American people.

The next speaker was Mr. Car- 
son from Lowell, who so capably 
stressed the necessity of buying U.
S. War Savings Stamps and Bonds.

Remember! For every soldier, 
sailor and marine who is fighting 
for our country, buy Bonds and 
Stamps to the limit of your ability.

Echoes: — Mr. Subalauskas did 
not realize that the chorus now 
owns a few camera fiends. He does 
now, though.

Wow! R. K. should keep out of 
my way from now on. Who knows 
what is next?

No one knows who has started 
the idea, but a quartette has been 
formed, one tenor, one soprano, 
one alto and one bass!

— Echoetta

Full Speed Ahead!
BALTIMORE, Md. — “Damn the 

schedules! Full speed, ahead! Keep 
those Liberty Ships sliding to beat 
the Axis! Build ships faster, come 
hell or high water, until the free 
forces of the world have forever 
destroyed the forces of Fascism 
and aggression!”

That’s a porthole glimpse of 
the militant spirit that dominated 
the “Win the War Production Con
ference,” held last week by Local 
43, Industrial Union of Marine & 
Shipbuilding Workers. It was the 
first such conference in the in
dustry.

ADOPT PROGRAM
Hailed by important national 

figures and addressed by John 
Green, president of the Shipyard 
Union, the conference unanimously 
went on record for this program to 
increase production:

1. Build morale and understand
ing of the war.

2. Fight all discrimination. Train 
Negro workers.

3. Study technical methods for 
more efficient management.

4. Organic competition to spur 
production.

5. Establish joint training pro
grams.

6. Guarantee the piece rate. sys
tem.

7. Organize the unorganized to 
win the war.

8. Consolidate the union.
9. Guard health and safety of 

workers.
10. Buy bonds to help win the 

war.
The local also voted full support 

for CIO President Philip Murray 
and asked President Roosevelt to 
intervene in the Harry Bridges de
portation proceedings.

OF COURSE NOT
Pat, the new gardener, gazed won- 

deringly at the shallow basin con
taining water in the lawn.

“What’s that for?” he asked.
“That’s a bird bath,” he was in

formed.
“Now,. now, don’t ye be a-foolin’ 

me. What is it really?” '
“A bird bath. Don’t you believe 

me?”
"No,” declared Pat with a shake 

of his head. “I don’t believe there’s 
a bird alive what can tell Saturday 
from any other night.”

Red Cross Doctor Limlingan administers plasma transfusion 
to wounded soldier evacuated from the Philippines to Australia 
on the Red Cross hospital ship MACTAN. Assisting are Red 
Cross Nurses Owery, Fowles and Hernando. Nurse Owery is 
the Russian-born wife of a U.S. Navy man. Plasma is prepared 
from blood donated by volunteers through the Red Cross for 
the armed forces.

I Boogie Woogie, 
Rug Cutting Music 
Helps Production

WASHINGTON. — You gotta 
have rhythm to win this war. Act
ing on that theory—if you don’t 
believe it works, try it! — more 
than 500 American factories, arse
nals and shipyards are wired for 
sound, and are offering everything 
from boogie woogie, rug cutting 
rhythm to Beethoven to increase 
production for victory.

Boogie woogie and symphonies 
helped launch the battleship “Ala
bama” nine months ahead of sche
dule. When the Alabama slid off 
the ways at Norfolk Navy Yard, 
she had become known as “the 
rhythm ship” because her welders, 
riveters and fitters were spurred 
on by recorded music.

Eight million British war 
workers have increased the tem
po of their work to the music of 
Benny Goodman and Beethoven 
during the past two years.
British factories discovered short

ly after the outbreak of the war 
that workers’ production rose tre
mendously when both popular and 
classical music was “piped” into 
war plants and broadcast over the 
loudspeakers.

British experience showed an in
crease in factory output ranging 
from 6% to nearly 12% as a result 
of the use of music in war plants. 
Two one-half hour programs, called 
“Music While You Work,” are 
“piped” into British factories each 
day by the British Broadcasting 
System.

Life Under Water 
In a Submarine

OPEN FIRE! by Alec Hudson. 
Published by Macmillan Co. $2.50.

SO MANY ACCOUNTS have 
been written on the submarine 

warfare conducted by the Nazis 
that one is sometimes tempted to 
believe that the United States is 
far, far behind the Axis as far as 
underseas battle is concerned. This 
widespread belief, however, is far 
from the truth as we can readily 
see if we study the accounts of the 
battles of the Coral Sea, the Paci
fic and the Atlantic. The subma
rine arm of the U. S. Navy can 
deliver a powerful punch, as the 
sunken ships of the Japanese Navy 
and the Nazis can tell you.

Ever since 1922 Lieutenant 
Holmes, whose literary name is 
Alec Hudson, has seen service both 
above and below the water from 
the Submarine School at New Lon
don to Hawaii, Manila and China. 
Upon the experience of these years 
he has drawn material for some of 
the most exciting and adventurous 
stories on submarine life that have 
appeared in various magazines and 
books. Gathered together in this 
one volume they give a dramatic 
portrait of the skill and courage 
with which men pit their undersea 
machines against the fortunes of 
war on the highsea.

Written before the outbreak of 
the war these tales still give a 
realistic picture of events which 
are even now being reenacted as 
our Navy clashes in the Pacific. It 
is a exciting as a torpedo stream
ing its way to a battleship. What 
is more, it answers the questions 
that stream into your mind as you 
read the headlines: what does it 
feel like to be on the trail of the 
enemy, ito be bombed by a plane, 
to crash dive, to sink, to be in a 
tight spot with the surface of ene
my waters 175 feet above you?

All details are authentic till each 
story is lifted from the field of 
fiction to the plane of dramatic 
fact and documentary history. This 
is undersea adventure, thrillingly 
done current events ih action.

—Walter Kubilius.

It will cost money to defeat Jap
an. Your government calls on you 
to help now.

The Laisve Youth Section urges 
all American Lithuanians to support 
your government * frith your dollars.

Lithuanian Minule 
Men Collect Pledges 
For U.S. War Bonds

BROOKLYN, N. Y. — A large 
segment of Williamsburg was di
vided up this week as four groups 
of Lithuanians set out to do their 
share for the government’s MIN
UTE MAN drive. In a section 
bounded by Metropolitan and Bush
wick Avenues members of the 
Brooklyn Builders, LDS Adult 
branches and Woman’s Club went 
from door to door explaining the 
regular investments offered in War 
Savings Bonds.

Names and pledges to buy War 
Savings Bonds and Stamps for the 
duration of the War were obtained 
as the Lith-American patriots went 
from door to door explaining Uncle 
Sam’s offer of a way to help win 
the war.

The story of New York’s new 
home front army of 200,000 Minute 
Men and Women of the Greater 
New York War Bond Pledge Cam
paign, which began Sunday, so im
pressed the editors of “Yank,” the 
new army newspaper, that it will 
appear in the next regular issue.

The columns of “Yank” will 
praise the unprecedented coopera
tion between civilian and soldier 
which is sending the Minute Man 
of New York into 2,000,000 homes 
before June 24. The boys in Aus
tralia, Alaska, Ireland and Iceland 
will read how “Welcome Minute 
Man” stickers decorate mailboxes 
and doors in the five boroughs, and 
how many citizens were so eager 
to cooperate that they could not 
even wait for the start of the cam
paign before signing* up.

Training Program to 
Harden Schoolboys

ALBANY. — New York started 
a ‘Junior Commando’ course design
ed to harden high school boys by 
means of obstacle races..

Sponsored by the State War 
Council, 100-yard courses will be 
erected in schoolyards throughout 
the State.

The race would require all the 
physical skills of speed, strength 
and endurance.

The official track will offer hur
dles, a series of posts through 
which contestants must weave, an 
eight-foot high fence an eight-foot 
wide ditch, a series of zig-zag 
planks along which the runner 
must sprint and a four-foot high 
ramp from which he must jump. 
If he is still going at this point he 
can cross the finish line.

As soon as this becomes too ea
sy for him, the runner will carry 
weights up to thirty pounds and 
more.

Dr. Jones of the Dept, of Educa
tion reasons that when competitors 
become'adept at this wartime sport 
they will be in good physical condi
tion if called into service. Also they 
could be valuable in case of inva
sion, physically prepared to cover 
rough country while carrying a 
rifle.

The war council plans to have 
competitors run against each other 
and against time. County and re
gional meets are planned.

Local programs should start un
der trained physical education lea
ders, the war council advised, so 
that young men can learn how to 
jump, run, vault, climb, dodge and 
tumble over the course.

Dr. Jones said that some New 
York communities have already be
gun athletic programs to toughen 
“junior commandos.” Instructions 
for setting up the obstacle track 
are being distributed to local war 
councils.

The council’s physical fitness di
vision has set up competition by 
these age groups: Juniors, 14 to 
16 years; juniors first class, 16 to 
17; seniors, 18 to 19, and seniors 
first class, 20 years old or more.

Sharp Wits
Sharp wits, like sharp knives, do 

often cut their owner’s fingers. — 
Arrowsmith.

Nazis Try to Force Lithuanian Teachers 
To Jam Fascist Propaganda into their 
Students; Schools Closed, Children Work

by JONAS ŠIMKUS
(By special wire to Inter Continent News)

MOSCOW, U.S.S.R. — Latest information from Lithuania 
shows that plunder of Lithuanian property and the shipment 
of able bodied population to Germany continues. Young men 
are taking to the woods and new guerrilla detachments are 
being formed. Curiously enough, these same woods afford re
fuge to many deserters from®——----------------------------------
the’ German Army. Frequent 
skirmishes are .known to have 
occurred between them and 
the German regulars.

I understand that a really 
big battle took place between 
German deserters and regulars 
in the woods near Ankstai.

One of the most odious trait
ors of the Lithuanian people is 
Germany’s Meskauskas. At one 
time he was the right hand 
man of Smetona, a police spy 
superindendent. He has now 
been appointed counsellor for 
education. There’s something 
debased and bestial about the 
malice he shows towards Lith
uanian schools.

A few days ago he dismissed 
about one hundred teachers 
because they did not make the 
children greet each other with 
“Heil Hitler”! Some of these 
teachers have already been ar-
rested and sent to Germany, ren as well.

Young Lith-American Scientist Conducts 
Important Research on Brain Processes

The First Lithuanian-American 
Scientist of Recognized 

Standing.
by Dr. J. F. Borisas.

MEDICINE as a profession, 
dates back to an antiquity of 

which even its historians will re
luctantly speak with any degree of 
certitude. Hippocrates, whose death 
ėoccurred 370 B. C., is known as 
“the Father of Medicine.” The label 
of paternity has been accorded him 
because, more than anyone pre
vious to his time, he freed disease 
from association with the superna
tural—he fathered the clinical ap
proach to drugs, to diet, fresh air 
and other physical causes.

Added to that, he imparted a 
tradition in the ethics of the pro
fession. The student, as he leaves 
the medical school even today in 
every civilized part of the world, 
goes forth inspired with the words 
of the Hippocratic oath, which is 
the pledge to enforce the highest 
tradition, to live in strict accord
ance with all its principles, decla
rations, and regulations.

Since the Hippocratic time, the 
field of medicine has grown in 
what might be described as more 
revolutionary inner scope. Specia
lization has reached proportions 
undreamed of by man. The physician 
of today applies himself to the pre
vention of diseases. The methods 
of the scientist, the development in 
physics, chemistry, biology, electri
city, mechanical inventions are ge
nerally recognized and have been 
all mobilized by the respective 
groups in war as well as in peace.

One of those in the field of me
dicine who have made notable con
tributions to the war effort is Dr. 
Vitold Arnett-Sukaskas, a member 
of the Univ, of Illinois College of 
Medicine. On April 2, 1942, he 
gave a report at the Statler Hotel 
at the 54th annual meeting of the 
American Physiological Society on 
“Changes in the Autonomic Brain 
Centers after repeated electrically 
induced convulsions.”

Herewith I wish to present part 
of his report to my readers of. the 
“Laisve” English Section in sum
mary form and simpler language:

During evolution, Man’s brain 
has developed into a master organ 
which has not been equalled by 
any other form of life. It is a mas
ter organ in all ways except one— 
its structure is very delicate, and 
it is more liable to injury than 
perhaps any other part of the bo
dy. Brain cells die in a few mi
nutes if they do not receive ox
ygen or food.

One of the principle foods that 
these cells can use is sugar. In 
normal health, the blood carries su
gar to the brain every minute of 
the day, and night, too, for the 
brain remains active even during 
sleep. Thus the body must cons
tantly renew the supply of sugar 
in the blood, or else brain injury 
and death will certainly follow. If 
a person does not eat any starches 
or sugar, the body will change fats 
and even proteins (meat) into su
gar. If a person does not eat at 
all, the body can simply break 
down its own tissues into sugar.

The brain has a certain power of 
its own to control the blood sugar. 
It can send messages (nerve im
pulses) from the hypothalamic cen
ters which will cause the body to 
either increase or decrease the

In Order No. Five Germany 
demands that teachers “should 
inculcate National Socialist 
culture among the pupils on a 
large scale.” This means noth
ing more nor less^ than Germa
nization of our young people.

Every teacher is threatened 
with instant dismissal and 
punishment for disobeying this 
order. Nevertheless teachers 
have not obeyed the orders and 
have refused to have anything 
to do with those who at
tempt to Germanize the schools 
and introduce fascist ideas.

Germantas was empowered 
by Commissar General Rente- 
len to announce the compulso
ry closing of schools from May 
15th: school-children will be 
sent to the fields to work.

Thus Hitlerite occupation of 
our country strikes not only at 
adults but at Lithuanian child-

supply of sugar. In normal people 
these brain centers will raise the 
blood sugar level during excitation 
(anger, athletic activity, etc.), but 
in certain types of insanity (schi
zophrenia) this reaction may be 
very weak. It has been found that 
many of thesa patients can be cur
ed if they are given a severe el
ectric shock.

It is not yet known exactly how 
a shock can cause a cure, but it is 
our theory in this laboratory that 
the, shock stimulates the hypotha
lamic centers to a new activity. 
The centers which raise blood su
gar (sympathetic centers) are ex
cited to a degree more than the 
centers which lower the sugar (pa- 
rasymathetic centers). We have been 
testing this theory on laboratory 
animals, and find that a series of 
electrically shocks will indeed 
change the balance of these brain 
centers in just this way. We are 
continuing these studies to learn 
what happens to the brain during 
other conditions which may cause 
shock by either reducing the su
gar supply (insulin shock) or by 
reducing the oxygen supply (high 
altitude aviation).

Dr. Vitold Arnett-Sukaskas also 
is experimenting with electro-ence- 
phalograph. This machine itself is 
only relatively new and this writer 
used it in the Boston State Hospi
tal for detecting the presence and 
location of brain tumors and other 
lesions. The patient sits in a chair 
while a varying number of elect
rodes are attached to the head. 
These are connected with the ma
chine and the minute electrical 
currents in the brain record pat
terns or waves on a long strip of 
paper operating on a principal si
milar to a ticker tape or the re
cord of a steam gage.

The wave patterns recorded give 
an opportunity for diagnosis to de
termine just how serious the 
trouble is, helps in the treatments 
by allowing the doctor to see the 
results, may allow him to forecast 
an attack a day in advance and 
also indicates persons predisposed 
to disease but not yet suffering 
from seizures. This last allows for 
preventive treatment, might keep 
many persons out of occupations 
dangerous for them and others be
cause of the possibility of an un
expected attack or occupations of 
the kind likely to aggravate the 
trouble.

The United States Government 
noted Dr. Vitold Arnett-Sukaskas 
for this work and is using low 
pressure chambers to test candi
date flyers.

Good work Vitold, we congratu
late you!
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Baltimore, Ml
“Laisvės” Piknikas. LLD 25 

Kuopos Susirinkimas.
Mūsų mieste atsibuvęs “Lais

vės” naudai piknikas, geg. 31 
d., Liberty Parke, dienraščiui 
pelno davė 200 *dol., kurie 
ypatingai šiuomi laikotarpiu 
bus labai reikalingi.

Apie patį pikniką nėra 
daug ką pažymėti, nes papras
tai jie esti maždaug panašaus 
pobūdžio, šis piknikas buvo 
skirtingas gal tik tuomi, kad, 
apart pasilinksminimo sueigos, 
ten per Dr. Seidel, narį Civi
lian Defense Committee, bu
vo aiškiai nurodyta paveiks
lais veikla padegamųjų bom
bų ir kas pageidaujama ap
saugai iš oro atakų ant mū
sų namų.

Nors nemažas būrelis klau
sėsi jo kalbos, bet užklausus, 
kiek ten randasi “Air Warde- 
nų,” vos tik keletas rankų ta-| 
po pakelta. Tas aiškiai paro
do, kaip Baltimorės lietuviai 
šaltai į šį reikalą žiūri.

Drg. R. Mizara, iš Brook
lyn, N. Y., pasakė gana įdo
mią prakalbą. Dėl nepribuvimo 
rusų choro narių, nors mažu
ma ten ir radosi, programos 
pildyti negalėjo. Dainavo vie
tinis Lyros Choras. Sudainuota 
gana silpnai.

• Publikos didelę dalį sudarė 
Philadelphijos draugės ir 
draugai, atvykdami 2 busais. 
Taipgi nekurie ir dirbti ant 
vietos pagelbėjo.

Surengimas tokio pikniko 
reikalauja daug darbo ir ener
gijos iš kiekvieno mūsų kuo
pos nario bei “Laisvės” skai
tytojo. Apart komisijos, ku
riai tenka nemažai padirbėti, 
kuomet dar daugelis tik mąsto 
apie pikniką, piknike irgi pa
dai šyla, po jo baigti darbas; 
draugai J. F. Deltuvai savo 
darbu pilnai prilygo komisijai, 
žinoma, valgių gamintojas vir
tuvėje irgi atjautė pilnai, nes 
diena buvo šilta — troški. Bet 
pasekmės turėta.

Todėl varde komisijos Vi
siems darbininkams ir darbi
ninkėms proletariškas ačiū!

raščių pas jį rasdavosi. Pasku
tiniu laiku turėjo užsiprenu
meravęs “Tiesą.”

Daug lankydavosi mūsų or
ganizacijų parengimuose, pra
kalbose ir šiaip pramogose. Su 
aukomis irgi nebuvo šykštus.

Palaidotas su pilnomis baž
nytinėmis apeigomis birželio 
11 dieną, palydint gražaus 
būrio jo giminių ir pažįstamų.

Iš artimųjų, paliko moterį 
Elzbietą Kučiauskienę - Rut
kauskaitę, keturis sūnus su 
šeimomis, dvi dukteris, vedu
sias, brolio dukterį Onutę, pus
brolį Kazį Kučiauską, Water
bury, Conn, ir tolimesnių 
minių Mahanoy City, Pa.

Nors ir sunkus karstas 
atskyrė, bet lai rami jums, 
de, esti poilsio vieta.

Vinco Duktė.

gi-

jus 
dė-

Cicero, III.

viso pasaulio laisvę ir gerovę. 
Tegul birželio 22 diena būna 
kuo pasekmingiausia! Auko- 
kim kuo daugiausiai ir kitų 
prašykim, nes mūsų aukos pa
dės greičiau sutriuškinti tą 
žvėrį hitlerizmą! Tegu Ašis ži
no, jog* Amerikos žmonės įver
tina rusų liaudies garbingas 
kovas ir jų narsą kovoje dėl 
pasaulio liuosybės nuo vergi
jos, kurią fašizmas nori už
krauti. Tai Russian War Re
lief diena, visoje Amerikoje, 
bus kaip ir pagerbimas tų nar
sių. kovotojų ir sykiu atžymėji- 
mas sukakties vienų metų nuo 
niekšiško 
ant savo 
jungos.

Be to, gal kuris draugas ga
lite ateiti padirbėti prie dra
bužių sutaisymo. Galima ateiti 
kasdien nuo dešimtos valandos 
ryto iki šeštos valandos po 
pietų. O vakarais galima atei
ti nuo septynių per tris vaka
rus savaitėje — pirmadienį, 
trečiadienį ir penktadienį. Ku
ris negali išeiti iš namų, gali 
darbą parsinešti namo. Arba 
gal kuris 
vilnų dėl 
Labai bus 
kiekvienai, 

nors darbu.

WATERBURY, CONN.
103 Kliubo Piknikas ir Lietu-

kiu

Hitlerio užpuolimo 
kaimyno Sovietų Są-

Pavykęs Piknikas

galėtumėte paimti 
mezgimo svederių. 
ačiū kiekvienam ir 
kas prisidės su

Easton, Pa

ko-
M.

Gerai
Birželio 7 dieną LDS 34 kp. 

;urėjo savo pirmą pikniką, ku
ris buvo pasekmingas. Pelno 
iko $82. Nuo ryto diena buvo 

graži, bet į vakarą ėmė smar
kiai lyti, tai privertė piknikau- 
jančius per anksti išsiskirstyti, 
o publika buvo pačiame links
mume.

Nors šiuo tarpu yra sunku 
su gazolinu, bet vistiek matėsi 
daug draugų iš tolimesnių 
miestelių. Tai smagu matyti, 
kad apylinkės draugai suva
žiuoja, linksmai laiką leidžia 
ir sykiu paremia mūsų kuopą.

Pranešimas Eastono ir Visos 
Apylinkės Lietuviams. 

Piknikas!

Birželio 8 d. LLD susirinki
me, nors nedaugelis buvo atsi
lankę, bet visgi darbo atlikta. 
Gavus 30 kopijų brošiūros 
“Kovotojų Balsas dėl Lietuvos 
Laisvės,” pradėta platinti, nes 
greitumas turi svarbą.

Šių metų birželio 22 d. ir 
jos sekanti savaitė bus svarbių 
įvykių pažymėjimui.

Antradienį, birželio 23 d., 
Lietuvių Sv. kudpa rengia pra
kalbas. Kalbės drg. S. Sasna iš 
Brooklyn, N. Y.

Taipgi ant vietos suaukota 
$6.20, kad pasiuntus kartu su 
pasveikinimu nuo mūsų kuo
pos didžiuliam mitingui, kuris 
rengiamas Madison Square 
Gardene.

Nors ir vasaros karščiams 
užėjus, bet kad sutaupius kuo
pos iždą nuo “išdžiūvimo”, 
nutarta surengti pikniką, bir
želio 28 d. pas J. Mikalajūną 
prie vandenio, kur bus galima 
pasimaudyti ir šiaip laiką 
leisti linksmai.

pra-

dar 
mū- 
Ku- 
Ku-

Šių metų birželio 7 d. 
sumažėjo vienu lietuviu 
sų kolonija. Mirė Kazys 
čiauskas (mirusio Vinco 
čiausko brolis). Iš amato buvo
laidotuvių direktorius. Kaip ir 
brolis Vincas, Kazys buvo gi
męs mažažemių šeimoje 1877 
m., Gižų valsčiuje, Vilkaviškio 
apskrityje. Jaunu būdamas 
apleido Lietuvą, iškeliavo į 
Angliją, dirbo cukraus išdir- 
bystėje. 1908 m. pribuvo Ame
rikon, apsigyveno Waterbury, 
Conn. IŠ ten 1920 m. pribuvo į 
Baltimore, Md., kur išmoko 
savo amato ir baigė savo die
nas. Kaipo biznierius, tvirto 
politinio pobūdžio išsidirbęs 
neturėjo. Daug veikė Lietuvių 
Svetainės Bendrovėje. Prigulė
jo prie Mindaugio Pašelpinės 
Draugystės mūsų mieste ir Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų PašeL 
pinėj Draugystėj, Waterbury, 
Conn. Į skaitymą buvo linkęs 
gal mažai, nors ir įvairių laik-

ney, M. Walentas, Schaffhan- 
cier, J. Baronas, S. Kaurakis, 
Kaminskienė, B. Markevičie
nė ir A. Duobienė. Po 50c.: 
E. Duobienė, J. Vaitas, A. 
Bartašius; V. Bulienė 45c. Po 
25c.: O. Vilimaitienė, F. žir- 
gulienė, A. Manelienė.

Už surinktus pinigus bus nu
pirkta du karo bonai Geddy 
Va+tas vardu, o likusieji ati
duota jam ant papirosų.

Vaitai taria širdingą ačiū 
visiems.

techniku. Kadangi drg. Vaitai 
dalyvauja darbininkų judėji
me, tad jiems ir draugų nesto- 
kuoja. Gerokas būrelis vyrų ir 
moterų dalyvavo pažmonyje, 
linkėdami Gedziui laimingai 
sugrįžti užbaigus karą.

Skoningų užkandžių iki so
čiai pavalgę, susirinkusieji su
sitarė sumesti dėl atminties 
Geddy. Aukojo sekamai:

Po $5: J. Wilkaitis, G. Moc
kevičius, G. Daukas, Mr. & 
Mrs. Jennejahn. Po $2: J. To- 
toris ir J. Miller; V. Guzaus- 
kas $1.05. Po $1: J. Stanley, 
Mrs. Schneider, M. Gedraitis, 
P. Brown, L. Bekis, W. Cher-

Birželio' 14 d. teko .būti Lie
tuvių Parke ant pikniko, kurį 
buvo surengęs 103 kliubas. 
Žmonių galėjo būti apie 300. 
žinoma, būtų buvę žymiai 
daugiau, jeigu būtų buvus gra
ži diena, bet pasitaikė, kad 
per visą dieną buvo apsiniau
kę ir tarpais lijo. Tokiu būdu 
žmonės bijojo eiti iš namų.

Teko kalbėtis su komisija, 
kuri skundėsi, kad oras paga
dino “apetitą.” žinoma, kad 
taip būna. Parengimų komisi
ja turi daug darbo ir rūpesčio, 
pakol viską prirengia, o gam
ta viską pagadina. Bet aš tu
riu pasakyti, kad nereikėtų 
nusiminti. Aš tikiu, kad ir taip 
pasiliks pelno, o komisijos dar
bas bus pilnai įvertintas.

Aš noriu paklausti tų “tik
rųjų” lietuvių kliubo “patrijo- 
tų”, kurie pora metų atgal kė
lė kliube ir kitose draugijose 
baisiausią betvarkę, kurie dė
jo visas pastangas prašalinti 
visą valdybą ir darbininkus ir 
sudėti, kaip jie vadino, tik
ruosius lietuvius, ir uždaryti 
svetainės duris visų progresy
vių draugijų susirinkimams ir 
parengimams. Tas viskas 
jiems nepavyko. Tų žmonių 
šiame piknike nesimatė. Tai
gi, pasirodo, kokie jie patrijo
tai.

Man prisimena kalba vieno 
iš tų “patrijotų.” G. L., buvęs 
didelis biznierius per daugelį 
metų, bet dabartės liko tiktai 
karvių ganytoju, sakydavo, 
kad Lietuvos geras patrijotas 
yra ir šios šalies geras patrijo
tas. Bet kliubo nariai nuo se
niai pažįsta tuos 
kad jie patys tam 
jie kalba ir nuo jų

Amerikai gelbėti 
rengia pikniką,
birželio 21 d. Lietuvių Parke, 
Waterbury, Conn. Visas pel
nas skiriamas Raudonajam 
Kryžiui. Šis komitetas iš ei
lės jau rengia trečią parengi
mą ir jau yra apie porą šimtų 
dolerių su viršum pridavęs 
Raudonajam Kryžiui.

L. P. K. Narys.

Dalyvavęs.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvią Lietuvių Tarybos 

Amberland Radio Programas 
Transliuojama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte 

Iš stoties W11DII, iš Bostono, 850 Klcs.
H-

Birželio (June) 21 d. yra 
rengiamas Amerikos Lietuvių 
Literatūros Draugijos 13 kuo
pos bendrai su ukrainiečių 
IWO 1586 kp. piknikas. Pik
niko vieta: Peter’s Grove, 
Georgetown, Pa., netoli 
Nazaret, Pa. Iš Eastono 
žiuojant reikia važiuot 
Hacketts Town, Pa.

Piknikas prasidės 1 vai. po 
pietų ir tęsis iki vėlybos nak
ties. Jei ir lietus lytų tą die
ną, tai 
nes yra

Gerai 
svečiai,
kuomi mes juos pavaišinsim ? 
Nagi, duosime alaus išsigerti, 
kiek tik norėsite. Ir tik už 
$1.15 vyrams, o moterims už 
60c. Ir bus gera muzika, 
kurios galėsite linksmai 
sišokti. Prie to, užtikrinu, 
ir badauti nepsisieis, nes 
skanių užkandžių, ir pigių.

Tikietus galite gauti 
kuopos narius.

O pelnas yra skiriamas
sijos karo fondui. Jai pagelba 
yra labai reikalinga, nes ji 
kariauna ne vien tik už save, 
bet ir už Ameriką ir Lietuvą.

Važiuodami į pikniką, ku
rie neturėsite pilnų mašinų, 
atvažiuokite prie Lietuvių Pi
liečių Kliubo ir iš čia dapildy- 
site. Taipgi, kurie neturite 
mašinų ateikit prie kliubo, nuo 
vienos iki dviejų po pietų. Iš 
čia jus nuveš į pikniką.

Komisija.

nuo 
va- 
per a-

Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 
vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre

syvių lietuvių veikimą.

Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti.
Visais Reikalais KreipkitSs:

59 Dyer Street Montello, Mass
visvien piknikas bus, 
puiki svetainė.
piknikas, bet būsimi 

be abejo, nori žinoti,

arba

Lithuanian Progressives Council, Inc.
414 West Broadway, South Boston, Mass

Serga Draugė M. Obraitienė
Kelios savaitės atgal patiko 

nelaimė draugę Obraitienę. 
Paslydus nuo laiptų nusilaužė 
kairę koją, ir dabar yra pri
versta gulėti lovoj. Obraitienė 
yra LDS 34 kuopos narė. O jos 
sūnus L. Obraitis yra Ameri
kos oro laivyne už fotografą. 
Pats įstojo į kariuomenę pen
ki metai atgal, tai dabar yra 
pasiekęs tech, saržento laips
nį. Saržentas L. Obraitis, su 
savo žmona, buvo atvažiavęs 
aplankyti savo mamytę ligoje. 
Po kelių dienų vėl grįžo į savo 
tarnybą Louisianoj.

Linkiu, kad draugė greitai 
pasveiktų, o draugai, kam lai
kas pavėlina, malonėkite ją 
aplinkyti, o ji už tai jums bus 
dėkinga. A. K.

labai

pas

Ru-

Hartford, Conn
Rochester, N. Y

Shenandoah, Pa

Russian War Relief

<♦)

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

<♦>

patys jausitės geriau 
prie to prakilnaus

prie 
pa- 

kad 
bus

Kaip važiuoti: Paimkite busą Newarke iki Elizabeth, o ten 
perseskite j busą No. 44 ir važiuokite iki galo. Ten eikite du 
blokus į kairę ir bus pikniko vieta. KOMITETAS.

patrijotus, 
netiki, ką 
šalinasi.
komitetas

kuris įvyks

| Vakacijų kainos: suaugusiom $14 į savaitę.
Vaikam iki 12 metų $8 į savaitę.

GRAŽUS EŽERAS MAUDYTIS
Geras maištas ir atskiri kambariai guoliui.

Dideliame sode, ant aukšto kalno ir 
gražioje lygumoje:

Bloznelių Farmoje
R.F.D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N. Y.

ilgiausia atmintinos dovanosuloriai yra gražiausios ir

LLD 92 Kuopos Susirinkimas

Birželio 8 dienos LLD 92 
kuopos susirinkimas buvo, ga
lima sakyti, vidutinis. Bet gai
la, kad dar vis didesnė dalis 
narių susirinkimų nelanko. 
Yra nemažai “susipratusių” 
draugų, kurie turėtų rūpintis 
savo kuopos darbu, kurie turė
tų rūpintis darbininkiška ap- 
švieta, jie, betgi, kartais ir ne
mato reikalo būti šios organi
zacijos nariais.

Manoma, kad mūsų kuopa, 
ir ciceriečiai bendrai
gausiai prisidės prie Sovietui 
Karo Pagelbos Komiteto ren
giamo mitingo, kuriame kal
bės iš New Yorko atvykstąs 
Sovietų Sąjungos generalinio 
konsulato atstovas, lietuvis, P. 
Rotomskis. Ciceros lietuviai 
masiniai vyks į' tą mitingą, ku
ris įvyks šio mėnesio 19 dieną, 
Lietuvių Auditorijoje, ir taip! 
pat prisidės su gausia finansi
ne parama, su gausiom au
kom.

Kuopa taipgi išrinko drau
gus, kurie rūpinsis dalinimu 
lapelių, kuriuos išleis garsini
mui aukščiau minėto Sovietų 
paramai mitingo.

Bendrai mūsų kuopa dabar
tiniu laiku neblogai stovi. Ap- 
švietos darbas vedamas, turi
me nemažai knygų. Finansi
niai kuopa ir neblogai stovi. 
Svarbiausia dabar — budavo- 
kime mūsų organizaciją, gau
kime naujų narių į mūsų kuo
pą.

Kadangi kuopos raštininkė 
drg. Yurgon persikėlė į Chi- 
cagą, nauja raštininkė išrink
ta drg. Kvederienė. Susirinki
me taipgi skaityta nemažai 
laiškų, kurių visi buvo priimti.

Laiškas iš centro ragino na
rius nelaukiant užsimokėti 
mokesčius ir rinkti prenume
ratas naujai knygai, kuri bus 
didelė ir turininga. Nutarta vi
siems darbuotis gavimui nau
jų narių ir prenumeratorių 
naujai knygai.

Kuopos Korespondentas.

Shenandoryje Bus Renkamos 
Aukos Rusų Pagelbos Die-.

noje, Birželio 22 Dieną
Shen and orio miesto majoras 

viešai paskelbė vietinėj anglų 
spaudoj, jog birželio 22 diena 
yra “Russian War Relief” die
na. Jis pažymėjo, jog pavėli
na rengti parengimus, ar rink
ti aukas miesto ribose tam 
tikslui, išduodamas tam tikrus 
leidimus su savo parašu.

Tai atsibuvusiam LDS 34 
kp. susirinkime' nutarta, kad 
visos pažangios lietuviškos or
ganizacijos sykiu su rusų, or
ganizacijomis, išdirbtų planą 
aukų rinkimui rusų pagalbos 
dienoj, birželio 22 dieną. Pa
tarta, kad aukos būtų renka
mos einant stuba nuo stubos 
visame mieste. O aukų rinkė
jai turėtų juostą, su užrašu 
“Russian War Relief Day.”

Draugai, tai yra garbingas 
darbas ir mes visi turime rink
ti ir patys aukoti, kiek išga- 
lim, tam garbingam tikslui. 
Nes Raudonoji Armija ir visa 
rusų liaudis garbingai kovoja, 
ne tik už savo šalį, bet ir už

“Tag Day”

Birželio 22 d., pirmadienį, 
nuo devintos valandos ryto iki 
dešimtai vakaro bus renkamos 
aukos dėl Rusijos karo pagel
bos. Russian War Relief Ko
mitetas atsišaukia prie lietu
vių, kad mes pagelbėtumėme 
rinkti aukas. Jie nori gauti 
penkius šimtus rinkėjų, idant 
galėtų juos pristatyti visur ant 
gatvių ir prie Šapų, teatrų, 
krautuvių ir t.t.

Draugai vyrai ir moterys, 
kurie galėsite paaukoti savo 
laiką, nors kelias valandas, 
prašom pranešti minėtam ko
mitetui po num. 316 Pearl St., 
telefonas: 67466. Katrie gali
te, praneškite iš anksto. Ku
rie negalėsite pranešti, ateiki
te birželio 22 d. tiesiai aukas 
rinkti.

Taipgi pageidaujama, kad 
kurie turi ir gali, pagelbėtų su 
automobiliais. Komitetas bus 
visiems labai dėkingas už pa- 
gelbą. O 
prisidėję 
darbo.

Taipgi
Komitetas prašo senų drabu
žių, kaip tai: paprastų sukne
lių, kautų, siūtų, blankietų, 
abrūsų, paklodžių ir, t.t. Aš 
manau, kad beveik kiekviena 
šeimyna suras klazete keletą 
dalykų, kuriuos bus galima 
paaukoti karo nuskriaustiems 
Sovietų žmonėms. Jiems yra 
be galo reikalingi drabužiai. 
Gal kiti vienmarškiniai išbėgo 
iš savo namų, kai užėjo karo 
audra. Be to, daugelis dirbtu
vių,' kurios pirmiau dirbo dra
bužius, dabar gamina karo 
pabūklus.

Drabužius prašoma pristaty
ti po num. 316 Pearl St. Jeigu 
kas turėtumėte daug drabužių 
ir neparanku būtų jums pa
tiems juos pristatyti, tai duo
kite žinoti Russian War Re
lief Komitetui. Jie paims.

Roma. — Italai be pa
tvirtinimo pasakoja, kad 
fašistai paėmę daugiau kaip 
6,000 anglų į nelaisvę ir 
prakirtę kai kurias jų po
zicijas Acromos ir EI Ade- 
mo srityse.

Birželio 12 d. Gedemino 
svetainėje, drg. Jonas ir Da
rata Vaitai buvo surengę paž- 
monį dėl savo sūnaus Geddy, 
parvažiavusio ant 5-kių die
nų iš mūsų kariuomenės, ištar
navusiam cielą metą aviacijos

Rusų-Amerikiečių Sekcijos I.W.O. Apskričio Ko
mitetas New Jersey Valstijoj ruošia

DIDELĮ PIKNIKĄ
Sekmadienį, Birželio-June 21

Weliks Grove Farmoj 
LINDEN, N. J.

Užprašome visus ir visas atsilankyti.
Parkas atdaras nuo 10 valandos ryto iki vėlai naktį.

Įžanga asmeniui tik 85 centai.

VAKACIJOS

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono 
Upe laivais. Atvažiavę telefonuokite:

Catskill 885-F4
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST. BROOKLYN, N
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TALKININKŲ LAKŪNAI 
SUNAIKINO DAR 9-NIS 
JAPONŲ ORLAIVIUS

Lawrence, Mass

Oficialiai Amerikos Pranešimai
AUSTRALIJA, birž. 18. — Jungtinių Tautų štabas 

šiandien išleido tokį pranešimą.
Port Moresby.— Aštuoniolika didelių Japonijos bom- 

binių orlaivių, lydimi devynių Zero kovos lėktuvų, ata
kavo čionaitinę uosto sritį; visai menkai nuostolių te
padarė ir mažai ką užmušė ar sužeidė. Mūsų lėktuvai 
kovotojai sunaikino vieną priešų bombanešį ir vieną 
kovos lėktuvą, patys išlikdami be jokių nuostolių.

Lae, Salamaua. — Naujesni pranešimai apie talki
ninkų lakūnų padaryta ataką birž. 16 d. rodo, kad mū
sų bombanešiai nušovė tris japonų lėktuvus daugiau, 
negu buvo raportuota iš pradžios; taipgi per tą ataką 
tapo sunaikinti septyni priešų orlaiviai iš viso.

American Woolen kompa
nija traukia teisman už nuos
tolius vienos savaitės United 
Textile Workers, Amerikos 
Darbo Federacijos uniją. Da
lykas buvo toks: Darbininkai 
norėjo, kad būtų mainomos 
darbo pakaitos, tai yra, kad 
dvi savaites dirbtų dienomis, o 
kitas dvi savaites naktimis. 
T.W.U.A., C.I.O., Lokalas 227 
sušaukė darbininkus audėjus 
ir leido jiems nusibalsuoti. 
Didžiuma nubalsavimo, kad 
turi mainyti pakaitas —• dvi 
savaites ant naktų ir dvi savai
tes ant dienų.

Bet atsirado keletas sabo- 
tažninkų, kurie dirbo pirmoje

SOVIETAI IŠTAŠKĖ “PSICHO 
LOGINĘ” NACIŲ ATAKĄ;

ATĖMĖ Iš JŲ POZICIJĄ

Ten išgirsite gerų kalbėtojų 
kalbas. Taipgi išgirsite gražią 
meno programą, pakvėpuosite 
tyru oru, gausite sveikatos ir 
pasimatysite su savo draugais 
ir pažįstamais. Pasimatysite su 
tais, su kuriais gal esate nesi
matę per paskutinius dvide
šimt metų..

Savo atsilankymu paremsite 
darbininkišką spaudą, dienraš
tį “Laisvę,” kuri paduoda tei
singas žinias iš viso .pasaulio.

L. K. Biuras.

Draugai ir draugės, žinote, 
kad organizacijos gerovė pri
klauso nuo narių, kaip jie ko
operuoja su valdyba. Jeigu jūs 
dalyvausit susirinkime ir svar
stysite visus reikalus, tad ir 
valdyba galės daugiau veikti. 
Todėl nepamirškite sekmadie
nio ryte būti Draugijų svetai
nėj.

M. Alvinienė, Org.

me-

nu-

DETROITO ŽINIOS

Detroito Kalendorius
Birželio 21 d., 10 vai. ryte, 

LLD 52 kp. susirinkimas, 
4097 Porter St.

Birželio 21 d., 9:30 ryte, 
Hamtramcko Lietuvių Piliečių

Kliubo susirinkimas Veteranų, 
svetainėje ant Holbrook St.

“Vilnies” arba spaudos pik
nikas šiemet įvyks liepos 19 d. 
Capitol parke, ant Telegraph 
Rd. Bus $100 dovanų prie į- 
žangos. Pirkit tikietus iš anks
to.

Birželio 22 d., pirmadienį, 
12:30 vai. dieną, mieste, prie 
City Hali bus masinė demons
tracija ir atmintis metų sukak
ties nuo pradžios karo arba 
užpuolimo ant Sovietų per vo
kiečių kraugerius. Būkite, kas 
galite, mieste ir dalyvaukite 
demonstracijoje.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, birž. 17. — Sovietų Žinių Biuro praneši

mas šiandien sakė:
Vienoje dalyje Charkovo fronto didelis būrys vokie

čių pėstininkų padarė vadinamą “psichologinę ataką. 
Vokiečiai maršavo sykiu kaip viena tiršta masė, pašė
lusiai šaudydami iš automatiškų šautuvų ir staugda
mi.

Sovietų artileristai išvaikė tuos vokiečius. Bėgdami 
naciai paliko kovos lauke didelį skaičių užmuštų ir 
sužeistų saviškių.

Kitame sektoriuje Charkovo fronto vienas dalinys 
sovietinės kariuomenės atmušė kelias vokiečių tankų 
ir pėstininkų atakas, sunaikino 20 tankų ir užmušė 
apie 600 vokiečių.

Viename sektoriuje Briansko fronto dalinys Sovietų 
kariuomenės užėmė vokiečių apsigynimo poziciją ir 
pagrobė du tankus. Priešai prarado daugiau kaip 400 
savo karių.

v

MASKVA, birž. 18. — Vidunaktinis Sovietų prane
šimas sako:

Sevastopolio srityje mūsų kariuomenė atmušė įnirtu
sias vokiečių atakas birželio 17 d.

Kitose fronto dalyse nebuvo jokių svarbių atmainų.
Birž. 16 d. Sovietų lakūnai įvairiose fronto dalyse 

sunaikino bei sužalojo 70 vokiečių trokų su kariuome
ne ir 30 vežimų su reikmenimis, nutildė septynias prie
šų kanuolių baterijas, susprogdino šešis sandėlius, su
pleškino karinį krovinių traukinį, nuskandino vieną 
torpedlaivį ir išblaškė, dalinai sunaikindami, penkias 
kuopas vokiečių pėstininkų.

Charkovo fronte mes sunaikinome 15 vokiečių tan
kų ir iki 1,500 jų kareivių ir oficierių.

MEKSIKOS JAUNUOLIAI 
SVEIKINA SOVIETU 

JAUNUOLIUS

Mexico City.— Meksikos 
Jaunuolių Sąjunga pasiun
tė sveikinimą Sovietų jau
nuoliams; sako:

“Mes einame su jumis 
kovoje ir pasiaukojimuose 
dėlei
vieną jūsų kovos dieną 
prieš fašizmą mes Jungia
mės vis glaudžiau su ju
mis. Mes ir patys pasižada
me tapti kariautojais, kad 
galėtume dalyvauti galuti
noje jūsų pergalėje.”

demokratijos. Kiek-

Prancūzu Bruzdėjimas 
Prieš Vichy Valdžią

Franci jos 
da 1 ies 

kalbėda- 
pripažino,

Vichy, Francija. — Va
dinamas “galva” 
“nepriklausomos” 
maršalas Petain, 
mas per radiją,
jog auga gyventojų bruz
dėjimas ir rūstybė prieš 
hitlerininkus ir prieš sėb
raujančią su jais Vichy 
Francijos valdžią.

Jugoslavy Partizanai
Suėmė 1,500 Fašistu

London. — Jugoslavijos 
valdžia Londone pranešė, 
kad jugoslavų partizanai 
suėmė 1,500. vokiečių ir i- 
talų karių ir vieną bateri
ją jų kanuolių.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SHENANDOAH, PA.
Birželio 22 d., bus minima 1

tų sukaktuvės, kaip Hitleris užpuo
lė Sovietų Sąjungą. Per visą dieną 
bus renkamos aukos visame mies
te, per stubas. Tad prašome visų, 
kai ateis rinkėjai, neatsisakykite. 
O vakare, 7 vai. įvyks prakalbos 
Maher’s Hali. Kalbės 
kunigas Fideff, adv. 
Tom Barrett, General 
pirm. Bus kalbėtojų

vietinis rusų 
F. Tooll ir 
Mine Board 
ir iš kitur. 

Prašome dalyvauti. Kviečia Liet. 
Rusų Komitetas. (143-145)

ir

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. rengia išleistuves 

LDĘį Seimą, A. J. Pudimui, formoje 
draugiško outingo. Sekmadienį, bir
želio 21 d., pas drg. Gladkauskus, 
4 Kittery St., Milford, Conn. Pra
džia 1 vai. dieną. Visi nariai ir sim- 
patikai prašomi dalyvauti. Bus ge
ra muzika šokiams. Įžanga nemo
kama. Rengėjai. (142-144)

i

MONTELLO, MASS.
Vienybės Pašalpinės Draugystės 

piknikas įvyks birželio 20-21 dd. 
Liet. T. N. Parke. Bus skanių val
gių ir gėrimų.Gros G. Steponavi
čiaus Orkestrą. — Kom.

(142-144)

ISPANŲ RESPUBLIKOS GE
NEROLAI SIŪLOSI I 
MEKSIKOS ARMIJA

Mexico City. — Daugelis 
Ispanijos respublikos gene
rolų, radę Meksikoj prie
glaudą po fašistų laimėji
mo Ispanijoj, dabar pasi
siūlė įstoti į Meksikos ar
miją kovai prieš fašistų A- 
šį. Meksikos prezidentas 
Avila Camacho šiltai jiems 
padėkojo.

Japonas Belaisvis Ta
po Chinų Vadu

Chungking, birž. 17. — 
Vienas japonų karys mėnuo 
atgal pasidavė chinam į ne
laisvę, smerkdamas Japo
niją už “begalinius užpuo
limo karus.” Praeitą penk
tadienį tas japonas belais
vis vadovavo chinams, ku
rie atakavo ir sunaikino ja
ponų kareivines ir sandė
lius Lineshange, Hunan, 
provincijoje.

Sovietu Mainieriai Vir
šijo Anglies Kvotą

CLEVELAND, OHIO
Corletto LLD 57 kp. ir LDS 

Moterų kp. rengia pikniką. Įvyks 
sekmadienį, birželio 21 d. pas Rū
bus, Middlefield. Bus gera muzika, 
taipgi gausite dovanų prie įžangos 
tikieto. Turėsime skanių užkandžių 
ir gėrimų. Važiuojant iš Clevelan- 
lando imkite Route 322 Maifild iki 
Honsburgh, privažiavę apie 2 my
lias, sukite po dešinei — pirmas 
kelias, ir važiuokite iki pikniko. 
Važiuojantiem Route 87 iki Middle- 
field, važiuokite 3 mylias po kairei, 
ir sukite į pikniką. Pikniko pradžia 
10 vai. ryto. —■ Kom. (142-144)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, birželio 21 d., Olym

pia Parke įvyks specialiai priruoš
tas, su puikia programa, piknikas. 
Ruošia 
Draugijų 
numerių, 
šokikai, 
kius.
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Tarptautinių 
Apart kitų 

dalyvaus rusų 
tautiškus šo- 

Rengėjai kviečia vietinius ir 
apylinkėš publiką dalyvauti pikni
ke. (142-144)

Suvienytas 
Komitetas, 
programe 

kurie šoks

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 21 d., 2 vai. po pietų, 408 
Court St. Visi nariai būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, taipgi, 
kurie dar neužsimokėję, prašome 
užsimokėti už 1942 metus, nes Cen
trui reikalingi pinigai, 
riūnas,

—C. And-
Fin. Sekr. (142-144)

SHAFT, PA.
199 kp. metinis piknikasSLA

įvyks birželio 21 d., Brandville Gi
raitėj, visiems gerai žinomoj vietoj, 
pradžia 10 vai. ryto, ir tęsis iki vė
lai vakaro. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkes dalyvauti šiame piknike, 
galėsime visi linksmai praleisti lai
ką. — Kom. (142-144)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, birželio 19 d., 735 

Fairmount Ave., 8 vai. vak. yra 
šaukiama Philadelphijos organiza
cijų narių ir pavienių platus susi
rinkimas dėlei Rusijos karo pagel- 
bos rinkliavos, kuri įvyks birželio 
20-21-22. Lietuvių rinkliava įvyks 
ateinantį šeštadieni 20-21 birželio. 
Prasidės 10 vai. iš ryto.

Visų lietuvių- pareiga yra pasi- 
darbuot. Philadelphijos visos orga
nizacijos turėtų dalyvaut ir aptart, 
kiek kuri organizacija galėtų ir iš 
savo iždo paaukaut. — A. J. S.

(141-143)

* LIETUVIŠKA ★

Maskva .— Mainieriai 
Maskvos srityje šiemet pa
gamino 30 procentų dau
giau anglies, negu buvo 
Sovietų valdžios nustatyta.

Tapo pataisytos ir dirba 
beveik visos angliakasyklos, 
kurias naciai, vejami lau
kan, buvo užgriovę bei iš
sprogdinę.

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPlfZElDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

pakaitoje ir priklauso prie 
Federacijos unijos. Jie prikal
bino kitus darbininkus eiti į 
streiką. Ir sustreikavo apie 50 
darbininkų. Streikas tęsėsi sa
vaitę laiko. CIO liepė darbi
ninkams eiti dirbti, nes, sako, 
patys nusibalsavote tikrai de
mokratiškai, , tat turite vykdyti 
gyvenimai!. Bet tie darbinin
kai CIO unijos nepaklausė. Jie 
nuėjo į Federacijos unijos raš
tinę ir paklausė tos unijos pre
zidento pono Silvija, kuris lie
pė jiems streikuoti. Nesiskaitė 
nei su valdžios atstovais ir vie
ną savaitę streikavo. Jie nega
vo algos ir sugrįžo į darbą. 
Kompanija matydama, kad jai 
gera proga laimėti, tuojau pa
traukė teisman. Pats vyriau
sias ‘sabotažninkas Silvija pa
bėgo iš Lawrence, kuomet pa
juto, kad poliemonai jo įieš
ko. Valdžia veikiausia jį su
ras, o darbininkai turės
kentėti, nes kaštus turės pa
dengti patys unijos nariai.

Darbininkams pastaba, kad 
tokių sabotažninkų neklausy
tumėte. Tie Federacijos unijos 
vadai yra tikri unijos ir darbi
ninkų vienybės ardytojai.

Jau šeši metai čia gyvuoja 
CIO unija ir kasdien eina stip
ryn. Darbininkai organizuoja
si ir CIO unija nekiša nosies 
ten, kur darbininkai yra nu- 
sibalsavę už Federacijos uni
ją. Bet šitie nori visaip pa
kenkti, kad darbininkai netu
rėtų vienybės. Kad ne vienu, 
tai kitu būdu jie stengiasi pa
sitarnauti kompanijai. Pavyz
džiui, jie išdalino visokius la
pelius, kuriuose yra purvina
ma CIO unija, visaip apie ją 
meluojant.

CIO unijos darbininkai ir 
darbininkės, neklausykite sa
botažninkų. Dirbkite ir padė
kite šaliai laimėti karą prieš 
fašistinius barbarus. Pirkite 
karo bonus ir’ štampas. Už 
Jungtinių Tautų laimėjimą!

Už karo laimėjimą, už per
galę,. visi traukime į “Laisvės” 
pikniką liepos ■4 dieną. Kaip 
kas išgalėsite, pasiekite May- 
nardą ir dalyvaukite piknike.

Atydai LLD 52 Kp. Narių
Kiekvienas narys privalo at

kreipti atydą į šį kuopos susi
rinkimą, kuris įvyks sekamą 
sekmadienį, birželio 21 d., 
4097 Porter St. svetainėje, 10 
vai. ryte, šio mėnesio susirin
kimas yra nepaprastai svar
bus, nes jau tik puse mėn. laiko 
liko iki galutino narių mokes
čių užsimokėjimo, t. y., iki lie
pos 1 d. Visi nariai privalo 
būt pilnai užsimokėję, jei no
ri būt geram stovy už tuos me
tus. Todėl šio mėnesio susirin
kime reikia . pasistengti užsi
mokėti duokles už šiuos 1942 
metus. Taipgi yra dar keletas 
narių, kurie pasilikę su mo
kesčiais už 1941 m. Draugai, 
dar nėra vėlu atsiteisti už pra
ėjusius metus ir sykiu už šiuos 
metus.

LLD Centro Komitetas jau 
turi prirengęs į spaudą įdomią 
istorinę knygą dėl narių už 
1942 m. ir jeigu nariai pasi
stengs mokesčius sumokėti lai
ku, tad minėta knyga bus ga
tava už 60 dienų. Taipgi žino
te, kad žurnalas “šviesa” kai
nuoja daug, kuria nariai nau
dojasi dėl savo apšvietos. To
dėl kiekvienas narys ne tik 
turi būt užsimokėjęs savo 
duokles į kuopą, bet taipgi 
kalbinkite savo draugą ar kai
myną būti nariu šios apšvie
tos ir kultūros organizacijos. 
Nariai, kurie dar nepasiėmė 
knygos už 1941 metus, turite 
pasiimti ir perskaityti. Ta la
bai ” žingeidi knyga vadinasi 
“Tarybų Galybė.”

Alvinas.

<F

<♦>

<t>
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.

<♦>

<♦>

Štai 
adresas;

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Glifais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. 
Tel. EV. 4-8698

<}>

>

j Lietuviu Rakandų. Krautuve

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

Padarytas iš tikro Castile muilo 
U.S.P. Išplauna pleiskanas ir vi

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonkų.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

Alexander’s Hair Refreshing Tonic 
Aliejų ir kitų vaistų mišinys dėl 
stimuliavimo plaukų šaknių ir odos

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Telefonas: IHJmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

B Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

26 South 5th St.
Uokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasal ir 

kepta par&iena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

r ir Amerikoniško 
Stiliaus

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir žalių

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuviu Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinamo aliejum tuos, kurio savo namuose turite 
Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661
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DĖKOJU DRAUGĖMS Nemokami Koncertai

Dr. 
36-1 as 
dienj, 
74-11

PRANEŠIMAI
PIKNIKAS

Martin Luther Draugystės 
; metinis piknikas įvyks šešta- 

birželio 20 d., Dexter Parke, 
Jamaica Ave., Woodhaven, 

Gros Adomo Jezavito Orkes
trą. Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 
35c, perkant tikietą išanksto, o 
prie durų 45c, su taksais. Komite
tas kviečia vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, linksmai praleisti laiką.

(142-147)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja moderninis apart- 

mentas, su 5 saulėtais kambariais. 
Taipgi yra karštas vanduo, garu 
Šildomi ir maudyklė. Renda žema. 
Prašome kreiptis po antrašu: 394 
Broadway. Brooklyn, N. Y. Pasitei
raukite akinių ofise (Optical of
fice). 143-148)

šiuomi noriu tarti viešą pa
dėkos žodį Moterų Apšvietos 
KHubui už dovanėlę, taipgi 
kliubietėms ir visoms drau
gėms už lankymą. Ypatingai 
dėkoju d. Johanai Marcinkie
nei, kuri man sergant tankiai 
ateidinėjo valgio pagaminti ar 
parnešti ir namie pagaminto 
atnešdavo, padėdama man 
greičiau sustiprėti. Nors iš na
mų dar negaliu išeiti, tačiau 
jaučiuosi geriau ir tikiuosi ne
užilgo galėsianti vėl su jumis 
dalyvauti. Ačiū visoms.

E. Menkeliūnienė.

Pasirandavoja 3 apatiniai kamba
riai (basement), 
šviesūs. Renda $15 
pageidaujama, kad 
valandas kiekvieną 
nos namų ruošos.
E. 54th St.. Brooklyn, N. Y. Tele
fonas — DI 6-3445.

(142-147)

Šildomi gesu, 
j mėnesi, taipgi 
padirbtumėt 3 

dieną prie abel- 
Kreipkitės: 467

Pasirandavoja šviesus, garu šil
domas ir su visais parankumais 
kambarys, vyrui ar merginai. Apy
linkė graži, tik vienas blokas nuo 
Forest Parko. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro, tik paprastomis 
dienomis. Thompson’s Health Food 
Store, 7913 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y. (142-144)“'

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys. Gali ateiti pavieniai, vyras, 
mergina ar moteris. Dėl daugiau 
informacijų prašome kreiptis pas 
M. Bonkevičienę, 182 Lincoln Avė., 
Brooklyn, N. Y. Galite išlipti ant 
Crescent St., važiuojant traukiniu 
arba Broadway gatvekariu.

(141-143)

SUSIRINKIMAI
NAMŲ SAVININKAMS

Lietuvių namų savininkų organi
zacijos labai naudingas susirinki
mas įvyks penktadienį, birželio 19 
d., 8 vai. vakare, grab. Šalinsko pa
talpose, 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.
f Adv. Cl. Vokietaitis aiškins nau
jausius valdžios išleistus įstatymus 
ir atsakinės įvairius narių paklau
simus. Gi org. pirm. J. P. Mačiulis 
patieks reikalingas informacijas 
apie apdraudą nuo bombų, nes po 
liepos 1 d. valdžia nebeatsakys už 
bombardavimu sunaikintus namus; 
namų savininkai patys turės apsi
drausti užsimokant tam nustaty
tus mokesčius. Be to, bus ir dau
giau įdomių pranešimų. Visi namų 
savininkai yra kviečiami atsilanky
ti į viršminėtą susirinkimą ir įsi
gyti namų savininkams žinotinus 
patvarkymus, nes vasaros metu 
daugiau susirinkimų nebus. — V.

(141-143)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, 40-45 metų am

žiaus, dirbti virtuvėje ir prie stalų 
patarnauti. Virti nereikės. 
Žydų (Hebrew) senelių 
Alga $70.00 j mėnesi su 
laikymu. Telefonuokite: 
4-2728, arba kreipkitės,
vens Ave., Jersey City, N. Y.

(140-144)

Vieta — 
namuose, 
pilnu už-

Bergen 
198 Ste-

Penktad., Birželio 19, 1942

('10 Perspėjo Miestą Saugo 
tis Nuo Nedarbo Pavojaus
New Yorko CIO komitetas, 

kuris rūpinasi kėlimu karo 
produkcijos, permokinimu ir 
pervedimu darbininkų iš civili
nių. į karinius darbus, pereitą 
trečiadienį paskelbtame rapor
te pareiškė, kad New Yorkas 
randasi pavojuje tapti No. 1 
nedarbo centru.

Nurodoma, kad mieste ran
dasi apie 400,000 bedarbių, 
kad brangi darbo jėga eikvo- 
jasi. Vien drabužių industrijoj 
bedarbių skaičius tikimasi ga
lop metų pasieksiant 100,000 
skaitlinę. Kiti 125,000 gali ne
tekti darbų mažmenomis par
davinėjimo įstaigose. Komite
tas nurodo, kad yra pavojus 
susidaryti mieste apie pusės 
milijono bedarbių armijai, jei
gu nebus skubiai imtasi žings
nių padėtį taisyti.

Komitetas pasiūlė 10-ties 
punktų programą padėčiai ge
rinti :

Perorganizuoti laivų taisy- 
tuves, kad jose būtų ir buda- 
vojama nauji, ne vien taisomi 
seni laivai.

Duoti po daugiau karo kon
traktų, kad šapos galėtų veik
ti be pertraukos.

Duoti valdžios pagalbą su-

laikytų, industrijų šapas pa
versti gamintuvėmis karui.

Prašalint diskriminaciją iš
davime karo kontraktų drabu
žių industrijai.

Panaudot maisto gamintu- 
ves ir spaustuves gaminimui 
armijai tų reikmenų.

Atsižvelgiant į darbo jėgų 
perviršių, duoti miestui naujų 
projektų.

I
Perkelti čion kai kurias val

džios agentūras, kadangi čia 
yra atsakančių vietų raštinėms 
ir daug raštinės darbams pa
ruoštų darbininkų.

Įsteigt prie Valstybinės Dar
bų. Davimo Agentūros skyrių, 
per kurį iš miesto darbininkai 
būtų siunčiami į artimiausių 
apskričių darbavietes, tokiu 
būdu išvengiant reikalo iš
kraustyti kitur visą šeimą.

Įvest samdymą prie karo 
darbų be diskriminacijos.

Įvest unijų ir Valstybinės 
Persamdymo Agentūros ko
operaciją perkėlimui darbinin
kų iš vienos industrijos ar 
miesto kitur, pagal Anglijoj iš
bandytą sistemą, kur toki per
kėlimai esą plačiai praktikuo
jami, bet liuosnoriai.

Brooklyno Muziejaus Skulp
tūrų Kurte, Eastern Parkway, 
kas šeštadienio 3:15 vai. po 
pietų, programas pildo WPA 
Negro Melody Singers, vado
vaujama Ulysses Elam. Jų me
lodingas dainavimas, atatin- 
kant vardui, tikrai yra žavus. 
Koncertuose būna parduoda
ma karo stampos, bet ne kai
po sąlyga įėjimui į koncertą. 
Įžangos būna nemokamos.

Kliubas Turėjo Smagy 
Pikniką

Brooldyne Oficialiai Atidarė 
Sovietam Pagalbos Vajų

Lietuvių Piliečių Kliubo pik
nikas, įvykęs birželio 13-tą, 
gana gerai pavyko, nors jam 
sąlygos buvo labai nepalan
kios. Tą dieną, kaip žinia, bu
vo milžiniškas “New York at 
War” paradas, kuriame daly
vavo minios svieto, tame tarpo 
ir lietuviai. Jų buvo visur — 
ir maršuotojuose lietuvių bū
riuose, su savo unijomis ir ki
tur, ir žiūrėtojuose. Spirginan
čiame karštyje išvaikščiojus 
po miestą ar išstypsojus prie 
šaligatvio krašto daug kam 
norėjosi ne piknikauti, bet eit 
lovon, o visgi daugelis narių 
kliubiečių ir kliubo draugų at
buvo abu — maršavimą ir pik
niką. Prievakariais 
kė, grūmojo lietumi.

Nežiūrint kliūčių., 
dikčiai publikos ir

apsiniau-

Dabar pirmos klasės kareivis! 
Aš juk pati matau!
Jis puikus! Kaip
Old Golds, kad dabar 
kas tai naujo 
tapo pridėta!

tapo pridėta:
Latakia! (La-ta-ky’-a) 
labai kvapus Rytinio 
Viduržemio tabakas. 
Pridėta kaip “priesko
nis” Naujuose Old 
Golds, Latakia sutve
ria naują, malonų ci
garete skonį.

. Lorlllard Kompanija, įsteigta 1760 m. — 
tabakų mitaisytojai nuo George Washington o laiK).

o

Pereito antradienio vakarą, 
viešbutyje St. George, įvyko 
Russian War Relief, Inc., kam
panijos atidarymo bankietas, 
dalyvaujant žymiems pramo
nės ir prekybos, taipgi pilieti
nių ir kitų įstaigų atstovams.

John Cashmore, Brooklyn© 
prezidentas ir kampanijos ko
miteto garbės pirmininkas, 
kalbėdamas į apie porą šimtų 
dalyvių, vadų įvairiose didžiu
lio Brooklyno gyvenimo srity
se, pareiškė, kad Sovietų Są
jungai “pagalba privalo būti 
teikiama greit, kadangi ne 
tiek stoka metalų, gurno ar 
ginkluotų karių, jėgų, kiek sto
ka laiko.” Jis sakė, kad me- 
dikalė pagalba, maistas, dra
bužiai reikia rinkti ir pristaty
ti Rusijon ko skubiausia.

Kalbėdamas apie 
Sąjungos rolę šiame 
Cashmore sakė:

“Nežiūrint, ką mes
me apie kai kurias Rusijos ka-

So vietų 
kare, p.

m anytų-

daise iškeltas politines teori
jas, niekas negali užginčyti 
milžinišką priruošimą armijos 
ir mechaniškų karo įrankių, 
kurie randasi užpakalyje tos 
armijos ir galėjo atlaikyti ga
lingiausią karo mašiną iš visų 
buvusių pasaulyje.”

Be to p, Cashmore pabrėžė, 
kad pasisekimas šios Sovietų 
Sąjungai pagelbos kampanijos 
būtų “medžiagine parama” 
Jungtinių šalių siekiams.

Ponas Hugh Grant Straus, 
komiteto ir bankieto pirminin
kas, sako, kad nors visuotina 
rinkliavos kvota Brooklynui 
nenustatyta, tačiau jau esan
čios sumobilizuotos apie 50 
grupių, pasiruošusių eiti į gat
ves ir įstaigas su dėžutėmis 
nacionalės rinkliavos dieno
mis.

Visoje šalyje yra nusistaty
ta surinkti šešis milijonus do
lerių.

susirinko 
linksmai 

pabaliavota, kaip kad ir pir- 
mesniuose 33-se kliubo pikni
kuose. Šis jau buvo 34-tas me
tinis. Buvęs.

Orlaiviai Bombardavo 
New Yorką-Lapeliais
Pereitą antradienį virš di

džiojo New lrYorko skraidė 
greitieji mūšio1 orlaiviai. Bu
vo atskridęs net baisusis Mes- 
serschmit ir ųjėtė ant New 
Yorko — lapelius, raginant 
newyorkiecius pirkti karo bo
nus ir štampas, į juos įvesdin
ti 10 nuošimtį savo įplaukų.

Pirmomis dviem dienomis 
Minute Men’ų sugrąžinti pasi
žadėjimai pirkti bonus siekė 
300,000. Sulyg to spėjama, 
kad pasimojimas gauti du mi
lijonus pasižadėjimų bus at
siektas iki 24-tos birželio. Ben
dra suma irgi siekianti arti

Antanas Yakštys Išeina 
Kariuomenėn

Antanas Yakštys, jauniausis 
Motiejaus ir Marijonos Yakš- 
čių sūnus, šį penktad., birže
lio 19-tą, išeina tarnauti Jung
tinių Valstijų pajūrio sargybo
je. Vyresnysis jų sūnus Pra
nas išėjo kariškon tarnybon 
prieš apie porą mėnesių.

Antanas seniau yra daina
vęs Aido Chore, o pastaruoju 
laiku labai gražiai kooperavo 
su greatneckiečių Pirmyn Cho-

ru padėdamas jiems sudaryti 
ir sumokinti šokikų grupę, kuri 
įspūdingai pasirodė jau eilėje 
programų ir kurios atpildymas 
liekasi didele rūpestimi cho
ristams Antanui i š e i nant. 
Taipgi priklauso Maspetho 
jaunimo LDS kuopoj.

Yakščiai gyvena 86-08 76th 
St., Woodhavene.

Linkime Antanui sėkmingai 
tarnauti mūsų šaliai ir laimin
gai, sveikam sugrįžti.

Prašome Nusipirkti 
Bilietus Tuojau

Dr. Martin Lutherio 
Draugijos Piknikas

Įvyks birželio (June) 20-tą, 
Dexter Parke, 2 vai. po pie
tų. Kiek girdėti, į virš minėtą 
parengimą ruošiasi visi liūte- 
riečiai, kitų organizacijų na
riai ir visa Brooklyn© lietuvių 
visuomenė, jauni ir suaugę, 
nes bus visokių dovanų, kaip 
tai dešrų, ungurių ir visokių 
daiktų,. Taipgi yra pinigais 
skiriami prizai. Todėl atsilan
kiusiems yra visokių progų.

A. Jezavito 
amerikoniškus 
šokius. Įžanga

Tikimės, kad
ke dalyvaus, bus pilnai paten
kinti. O mes, liuteriečiai, pasi- 
žadam kitų organizacijų pa
rengimuos nuoširdžiai daly
vauti.

orkestrą gros 
ir lietuviškus 
45c.
kas mūs pikni-

Lutherietis.

Rengia Išvažiavimą 
Sovietų Paramai

MaspethieČių lietuviu' LDS 
kuopa, sykiu su rusais ir len
kais, turės draugišką išvažia
vimą Alley Pond Parke šį sek
madienį, birželio 21-mą. Bus 
valgių ir gėrimų. Rengiamas 
Sovietų Sąjungos kovotojų pa-

ramai. Kviečia visus atsilanky
ti, draugiškai pasilinksminti ir 
sykiu paremti svarbų tikslą.

Kelrodis
Imkite Flushing-Ridgewood 

gatvekarį iki Main St. Iš ten 
imkite Q27 bus: iki Harding 
& Springfield Boulevardų.

Kom.

Laisveje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Dr. Martin Luther Draugystės
36-tas METINIS

Įvyks šį šeštadienį,
BIRŽELIO 20 JUNE 

Prasidės 2-ra vai. po pietų 

BUS DEXTER PARKE 
74-11 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y.

ADAM JEZAVITO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS
PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ 

Jo naujas antrašas.

55-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prieš Ridgewood Teatrą, Ridgewoode)

V. KAZLAUSKAS
55-30 MYRTLE AVE. BROOKLYN,

V. Kazlauskas parduoda naujus ir taiso 
senus laikrodžius. Jis taipgi parduoda vi
sokius kitus džiūlerius, žiedus, lakietukus, 
branzalietus ir daugybes kitų daiktų. 
Norinti įsigyti naujus laikrodžius arba 
reikalui esant pasitaisyti, kreipkitės pas:

Lietuviai skaitlingai daly
vaus didžiajame viso miesto 
masiniame mitinge Sovietų Są
jungos paramai. Tai supranta
ma iš privatiškų pasikalbėji
mų ir organizacinių, praneši
mų. Tačiau labai svarbu, kad 
visi įsigytų bilietus iš anksto, 
per Lietuvių Komitetą. Tai ne
bus jokia rizika, nes visvien 
aukotumėt to taip svarbaus 
tikslo paramai. Jie gaunami 
Laisvės raštinėj.

Russian War Relief, Inc., 
rengiamas masinis mitingas į- 
vyks jau šio pirmadienio va
karą, birželio 22-rą, Madison 
Square Gardene, 50th St. ir 
8th Ave., New Yorke.

Liet. Komitetas.

New Yorkas turi pasiskyręs 
sukelti $1,900,000,000 kvotą.

“Gimtoji šalis,” filmą iš A- 
merikos žmonių kovų už išlai
kymą demokratijos, rodoma 
jau 6-ta savaitė World Teatre, 
49th St. ir 7th Avė., N. Y.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Išanksto perkant tikietą įžanga 85c. (Valdžios taksai įskaityta) Prie vartų j>erkant tikietą įžanga 45c.

Dr. Martin Luther Draugijos nariai yra sportai. Jie 
lanko kitų draugijų parengimus, taigi visi brooklynie- 
čiai privalo būti šiame jų baliuje.

gerais patyrimais ir su didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

JONŲ PARE
RENGIA JONAS BALEŽENTIS

SAVO SALĖJE, 49 TEN EYCK STREET
BROOKLYN, N. Y.

Trečiadienį, Birželio 24 June
Jonas Baležentis širdingai kviečia visus Jonų draugus 
ir drauges į šią Jonų Parę, Švento Jono dienoje, šį tre
čiadienį, birželio (June) 24 d.

Jonas Baležentis pavaišins visus skaniais valgiais

....... ...... — ........ ..........----------- ------ - . ____

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.
_ ■ ■ ■ ■ _ t __

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare v

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Dr. ADAM V. WALMUS OFISO VALANDOS:
DANTŲ GYDYTOJAS 9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
705 Fourth Avenue Tel. SOuth 8-1551

Išegzaminuota
AKIS

Moksliniais būdais, 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

Pritaiko
AKINIUS

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 STREET BROOKLYN, N. Y.
-Z----------------------------- ■ -------------- ---------...................-
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