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KRISLAI
Kas Bus Birželio Mėnesį?
Baudžiava ir Kunigysta.
Jeronimas Stonkus,—

Reta Asmenybė.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Tai jau įžengėme į birželio 
mėnesį. Ką jis pasauliui at
neš? Niekas tikrai negali pa
sakyti. Bet yra jaučiama, kad 
birželis ir šiemet parodys mil
žiniškų veiksmų frontuose. 
Manoma, kad birželio mėnesį 
Europoje antrasis frontas bus

1941 metų birželio mėnesį 
vokiškieji fašistai užpuolė Ta
rybų Sąjungą. Tuomet užsi
liepsnojo didžiausi mūšiai 
žmonijos istorijoje.

1942 metų birželio mėnesį 
vokiečiai pradėjo kitą savo di
dįjį ofensyvą, kuris tęsėsi net 
iki lapkričio mėnesio.

Kas bus šiemet birželio mė
nesį Rytų Fronte? Sunku pa
sakyti. Bet kad ten neužilgo 
prasidės baisūs mūšiai — var
giai kas gali užginčyti.

Tolydžio Jungtinių Valstijų 
žmonės nuoširdžiai ruošiasi at
žymėti dvieju metų sukaktį, 
kai vokiškieji fašistai užpuolė 
Tarybų Sąjungą. Tai bus bir
želio mėn. 22 dieną.

Lietuviai prie to taipgi ruo
šiasi. Jvyks eilė masinių mitin
gų tam įvykiui atžymėti. 
B r o oklyne, Philedalephijoj, 
Bostone, Pittsburgh e, Cleve- 
lande, Čikagoje ir kituose 
miestuose įvyks masiniai mi
tingai.

Reikalinga rūpestingai jiems 
pasiruošti.

Šiemet sukanka 80 metų, 
kai Lietuvoje buvo panaikinta 
baudžiava. Kun. Prunskis iš
stojo su rašiniu, kuriame rodo 
pirštu, būk dėl baudžiavos pa
naikinimo dirbę tūli katalikų 
dvasiškiai.

Kad vienas kitas katalikų 
dvasiškis stojo už baudžiavos 
panaikinimą — tiesa. Bet kun. 
Prunskis turėtų pripažinti ir 
tą faktą, kad labai daug Lie
tuvos katalikų dvasiškių dar
bavosi tam, kad baudžiavą pa
laikyti, nes patiems kunigams 
žmoneliai baudžiavą ėjo.

Reikia atsiminti, kad Dzūki
joje per ilgus metus po bau
džiavos panaikinimo žmonės 
baudžiavą vadino kunigys
ta!. . .

Pereitą savaitę Worcestery- 
je miręs 73 m. amžiaus Jero
nimas Stonkus buvo reta as
menybė. Per ilgą laiką jis bu
vo smulkus biznierius — pir
miau Montelloje, o vėliau — 
Worcesteryje, — bet per tą 
visą laiką jis dalyvavo, kiek 
jam spėkos ir aplinkybės lei
do, revoliuciniame darbininkų 
judėjime.

Joki kompromisai oportunis
tams, joki nusileidimai princi
pui jam buvo nežinomi. Jis sa
vo nusistatyme buvo tvirtas, 
kaip uola. Nors biznį jis darė 
su visokių pažiūrų žmonėmis, 
tačiau velionis Stonkus nesi
drovėjo pasirodyti, kas jis yra.

Jis buvo ne tik nuolatinis 
Laisvės skaitytojas, — jis bu
vo jos ir bendradarbis. Seniau 
velionis dažnai rašinėdavo mū
sų dienraščiui.

Vienu tarpu, berods, 1919 
metais, jis buvo išrinktas Lie
tuvių Literatūros Draugijos iž
dininku.

Šitų žodžių, rašytojas paži
no velionį Stonkų nuo 1919 
metų. Sykį jis man pasakojo 
apie savo įdomų gyvenimą 
Europoje'. Deja, dabar aš ne
galiu visko atsiminti.

Būtų gerai, kad draugai 
worcesteriečiai — gal Janulis 
ar kuris kitas draugas 
draugė — apie tai plačiau 
rašytų.

Velionis Stonkus buvo 
vyzdingas šeimos galva, 
ras veikėjas. Jo sūnus, Alber
tas Stonkus, šiuo metu užima 
svarbią vietą United Electric 
darbininkų unijoj (CIO) New 
Yorke.
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Vėl Sustreikavo

PASINAUJINO VISUOTINAS ANGLIAKASIŲ STREIKAS
Šimtai Tūkstančių 

Angliakasių
Washington, birž. 1. — 

Užsibaigus antrosioms pa
liauboms vidunaktį į birž. 1 
d., iš naujo sustreikavo 
530,000 angliakasių.

Tuo tarpu Mainierių Uni
jos pirmininkas John L. Le
wis tęsia derybas su anglia- 
kasyklų atstovais.

Prez. Rooseveltas jau 
pirm mėnesio paskelbė, jog 
angliakasyklos yra perves
tos į valdžios rankas, ir pa
reiškė, kad mainieriai yra 
valdžios darbininkai.

Dar nėra žinios, ką dabar 
vyriausybė darys. Spėjama, 
kad gal bus pasiųsta ka
riuomenė praleist nenorin
čius streikuoti mainierius.

'Karinių Darbų Taryba 
neseniai atmetė unijos rei
kalavimą pridėt po du dole
riu algos mainieriui per 
dieną, bet sutiko, kad būtų 
atlyginta už laiką sugaišta
mą nuo įėjimo į kasyklą iki 
darbo vietos pasiekimo ir 
atgal.

Davies Jau Alaskojsu 
Stalino Laišku Preziden

tui Rooseveltui
Fairbanks, Alaska, birž. 

1. — Grįždamas iš Mask
vos, atskrido į Fairbanksą 
Joseph E. Davies, asmeni
nis prez. Roosevelto pasiun
tinys, ir neužilgo jis at
vyks į Washingtoną įteikti 
Stalino laišką prezidentui.
Tai bus Stalino atsakymas 

į prez. Roosevelto laišką, 
kurį Davies pirmiau nuga
beno Maskvon.

CHINAl VARO JAPONŲ 
ARMIJA I VARŽA

Chungking, Chinija. — 
Chinų kariuomenė atgriebė 
nuo japonų tvirtovišką Yu- 
yangk’wano miestą, vadina
mą vartais į laikinąją so
stinę Chungkingą; nubloškė 
priešus atgal; vejasi tolyn 
bėgančius 75 tūkstančius 
japonų, grąsina užkirst ke
lią tai priešų armijai pa
bėgti, ir kaip teigė antra
dienio ryto žinios, tai chi- 
nai ja varo į varžą penkias 
divizijas japonų kariuome
nės, faktinai apsupdami ją
sias.

Amerikos lakūnai padėjo 
chinams laimėti šią per
galę.

Amerikiečių ir chinų lėk
tuvai nušovė žemyn 23 ja
ponų lėktuvus vien ties 
Ichangu.

Tebūva senajam veikėjui ir 
mūsų draugui, Jeronimui Ston
kui, amžina atmintis, o mes, 
likusieji, energingiau stiprinki
me eiles to judėjimo, kuriam 
velionis priklausė.

Raudonosios Armijos kovūnai Kubaniaus fronte (Š. Kaukaze) puola priešą.

STALINO LAIŠKAS DĖLEI 
KOMINTERNO PALEIDIMO
MASKVA. — Anglų žinių agentūros Reuters’ mask

viškis korespondentas Harold King raštiškai užklau
sė premjerą Staliną apie Komunistų Internacionalo pa
leidimo reikšmę, ir Stalinas geg. 29 dj atsakė šiuo laiš
ku:

STALINO LAIŠKAS: .
Komunistų Internacionalo paleidimas yra tinkamas 

dalykas todėl, kad:
(a) Tatai numaskuoja hitlerininkų melą, kad, girdi, 

“Maskva” ruošiasi įsikišti į kitų kraštų gyvenimą ir 
“subolševikinti” juos.

(b) Tatai numaskuoja komunizmo priešų šmeižtą vi
duj darbininkų judėjimo, kad Komunistų Partijos įvai
riose šalyse veikią ne savo tautos naudai, bet, girdi, 
pagal įsakymus iš svetur, šiam šmeižtui taip pat dabar 
padaroma galas.

(c) Tatai palengvina darbą patrijotams laisvę-mylin- 
čiuose kraštuose—vieny t savo šalyse pažangiąsias jė
gas, nežiūrint partinių ir religinių skirtumų, į vieną 
tautinio laisvinimosi stovyklą — kovos išvystymui 
prieš fašizmą.

(d) Tatai palengvina darbą patrijotams visuose 
kraštuose jungti visas laisvę-mylinčias tautas į vieną 
tarptautinę stovyklą kovai prieš hitlerizmo viešpatavi
mo pasauliui pavojų, ir tuo būdu praskinti kelią būsi
majai tautų organizacijai ir draugingumui, kuris ry
motų ant jų lygybės.

Aš manau, kad visos šios apystovos, imant jas kar
tu, juo labiau stiprins bendrąjį frontą talkininkų ir ki
tų Jungtinių Tautų kovoje dėlei pergalės prieš hitlerinę 
tironiją.

Aš jaučiu, jog Komunistų Internacionalo paleidimas 
pilnai atitinka šį laiką, nes būtent dabar, — kuomet 
fašistinis žvėris įtempia paskutines savo jėgas, rei
kia organizuot bendrą didžiąją laisvamylių tautų ata
ką, kad pribaigti šį žvėrį ir išvaduoti tautas iš fašisti
nės priespaudos,

JUOZAS STALINAS

Sudaryta Laikinoji Franc. 
Giraud-De Gaulle Valdžia
Alžyras. — Galutinai su

sitarus generolui de Gaul- 
le’ui, Kovojančiųjų Fran- 
cūzų vadui, su generolu Gi- 
raudu, vyriausiu komandie- 
rium Šiaurinėje Francūzų 
Afrikoje, geg. 31 d. tapo su- 
darrytas vykdomasis komi
tetas. Šis komitetas bus 
francūzų imperijos - kolo-‘ 
nijų valdžia ir taip pat at
stovaus pačios Francijos 
žmones, iki Francija bus 
nuo hitlerininkų atvaduota. 
Tuomet, pagal generolų 
Giraudo-de Gaulle sutartį, 
patys Francijos gyventojai 

išsirinks tokią valdžią, ko
kios norės.

Į vykdomąjį komitetą įei
na šie: generolas de Gaulle 
ir jo padėjėjai, Rene Mas- 
sigli ir Andre Philip; 
generolas Giraud ir jo 
padėjėjai, Jean Mon- 
net ir gen. Georges, nese
niai pabėgęs iš Francijos, 
ir generolas Catroux, kuris 
laikomas abiejų pusių drau
gu. (Bet Catroux iki pasku
tinių dienų veikė kaip ge
nerolo de Gaulle bendradar
bis ir tarpininkas.)

Šveicarijos radijas prane-

Vienur Sovietai Sukirto 
Nacius, Kitur Atmušė 

Jų Atakas
London, birž. 1. — Vidu- 

naktinis Sovietų praneši
mas sakė, jog raudonarmie
čiai supliekė ir atgal nuvi
jo apie dvi kuopas vokiečių 
Vakariniame fronte.

Kalinino srityje jie atmu
šė nacių ataką su dideliais 
priešam nuostoliais.

Sovietiniai kovotojai iš
taškė hitlerininkų bandy
mus persigrumt iš vakari
nės Ųoncco upės pusės į ry
tinę.

Sovietų artilerija ir lakū
nai įvariose fronto dalyse, 
nuo Leningrado srities iki 
Kubanės, sudaužė virš 30 
vokiečių fortų ir šaudymo 
punktų.
Sovietinės oro jėgos nu

kirto žemyn dar 16 vokie
čių lėktuvų ir nuskandino 
tris nedidelius motorinius 
laivus.

Gyvai veikia žvalgai iš 
abiejų pusių. Birželis laiko
mas geriausiu karui mėne
siu rytiniame fronte. Kaip 
Sovietai, taip ir vokiečiai 
ruošiasi didiems karo veiks
mams.

Naciai Sakosi Įvarę Ky
lį į Soviety Liniją

(Čia yra pranešimas iš priešų šal
tinių ir gali būti jų propaganda.)

Berlyno radijas pasakojo, 
būk vokiečiai įvarę kylį į 
Raudonosios Armijos liniją 
į šiaurius nuo Smolensko, 
ties Veližu, stovinčiu tarpe 
Velikije Lūki ir Smolensko.

Naciai giriasi, kad Kuba
nės - Novorossiisko fronte 
jie, girdi, per paskutines 
penkias dienas sunaikinę 63 
sovietinius tankus, 173 lėk
tuvus ir blofina, būk hitle
rininkai ten nušlavę kelias 
divizijas Sovietų šaulių.

Visai niekas nepatvirtina 
tokių nacių pagyrų.

še, jog generolai Giraud ir 
de Gaulle nutarė pasiųst į 
Washingtoną senatorių Ma- 
rosellį kaip bendrąjį abiejų 
atstovą.

100 Amerikos Bombanešių 
Vėl Pleškino Neapolį, 
Karinį Italijos Miestą

■ Irt"

Šiaur. Afrika, biržei. 1.— 
Daugiau kaip 100 didžiųjų 
Amerikos bombanešių—Le
kiančių Tvirtumų vėl bom
bardavo Neapolį, Italijos 
didmiestį, taikydami Į jo 
prieplaukas, fabrikus, gele
žinkelių stotis, ir valdžios 
trobesius. Jie taipgi ardė 
didžią fašistų lėktuvų sto
vyklą Foggia, už 80 mylių 
nuo Neapolio, ir sunaikino 
daug Ašies lėktuvų ant že
mės. Be to, per kautynes 
ore tapo nušauta žemyn 14 
vokiečių ir italų lėktuvų.

Tai jau trečią kartą per 
keturias paskutines dienas 
Amerikos lakūnai atakavo 
Neapolį ir Foggia lėktuvų 
aikštę. Viso gi svarbusis 
Neapolio uostas iki šiol bu
vo bombarduotas net 70-tą 
kartą.

Kiti talkininku lėktuvaiv

Karas1 Įžengia į Lemiamą 
Laipsnį, Pareiškė Byrnes

Spartanburg, So. Caroli
na. — Kalbėdamas masi
niam audėjų susirinkimui, 
James F. Byrnes, Karinės 
Mobilizacijos direktorius, 
geg. 31 d. užreiškė, jog 
“dabar mes įžengiame į kri
tiškąjį karo laikotarpį,” ir 
“neužilgo bus daug atakų 
daugelyje frontų.”

Byrnes, prez. Roosevelto 
paskirtas naminio Ameri
kos fronto galva, žadėjo pa-’ 
sistengt taip suderint visas 
civiles pastangas, kaip jos 
suderintos karo frontuose.

Jis užtikrino, jog kapra
las Hitleris ir japonai susi
lauks blogų žinių:

“Dabar mes rengiamės ne 
vienai atakai kuriame nors 
viename fronte, bef dauge
liui atakų daugelyje frontų, 
ir Europoj ir Ramiojo Van
denyno srityje” (prieš Ja- 
poniją).

“Mes darysime atakas to
kiu laiku ir tokiose vieto-

9 Francūzy Karo Laivai 
Savanoriai Prisidėjo 

Prie Talkininku
London. — Visai laisvu 

noru perėjo į talkininkų pu
sę Francijos admirolas R. 
E. Godfrey su savo jūrei
viais ir devyniais kariniais 
laivais, kurie nuo 1940 m. 
liepos mėnesio buvo anglų 
internuoti - sulaikyti Alek
sandrijos uoste, Egipte.

Juos ragino prisidėt prie 
talkininkų generolas Gi
raud, vyriausias francūzų 
komandierius Šiaurinėj Af
rikoje. Anglijos užsienių 
reikalų ministerija užginči
ja hitlerininkų pasakas, būk 

atakavo karinius taikinius 
Italijos salose Sardinijoj ir 
Pantellerijoj. Amerikiečiai 
ir anglai paskutiniuose žy
giuose prarado tik vieną 
lėktuvą, bet nuo Neapolio ir 
Foggia sugrįžo visi Ameri
kos bombanešiai.

Gen. Arnold Ketina iš 
Oro Sumušt Ašį

West Point, biržei. 1. — 
Amerikos oro jėgų koman- 
dierius gen. H. H. Arnold, 
kalbėdamas Karo Akademi
joj, užreiškė, kad talkinin
kai “greitai laimėsią karą,” 
visais galimais lėktuvais ir 
nuolat bombarduodami 
priešų fabrikus ir kitus ka
rinius punktus. Tatai, girdi, 
sutaupys šimtus tūkstančių 
amerikiečių ir anglų gyvy
bių.

AMERIKOS
AUGIMAS
Byrnes pra-

se, kur priešas mažiausiai 
telaukia, ir mes nenustosi
me, kol bus sutriuškinti ir 
nuo žemės paviršiaus nu
šluoti paskutiniai pėdsakai 
japonų niekšystės ir nacių 
tironijos.”
GALINGAS

GINKLŲ
Direktorius 

nešė, jog nuo karinės prog
ramos pradžios iki Memo
rial - Decoration Dienos 
Jungtinėse Valstijose pa
statyta jau 100 tūkstančių 
naujų lėktuvų.

“šiemet mes padvigubin
sime savo karo laivyną.

“Mes statomės prekinius 
laivus keturis kartus grei
čiau, negu priešai juos 
skandina.

“šiemet gegužėje mes 
pasigaminome tris kartus 
tiek kanuolių savo kariuo
menei, kaip per 19 mėnesių 
praeito karo.” 

anglai badu privertę fran- 
cūzus jūreivius pasiduoti.

Taigi talkininkai gavo 
der devynis francūzų kari
nius laivus. Juos pataisius, , 
po pusmečio šie laivai su 
savo jūreiviais ir oficie- 
riais jau galės kovoti prieš 
nacius ir italus. Tarp tų 
laivų yra vienas karo did- 
laivis, trys didieji šarvuot
laiviai, vienas vidutinis šar
vuotlaivis, trys naikintuvai 
ir vienas submarinas.

VOKIEČIAI BIJO ĮSIVERŽI
MO MĖNESI

Berlyno radijas spėliojo,- 
kad anglai ir amerikiečiai, 
girdi, turbūt, jau šį mėnesį 
mėgins įsiveržt į Europos 
žemyną prieš vokiečius.
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Valstybės Iždinės Raportas
Jungtinių Valstijų iždo sekretorius po

nas Morgenthau, Jr., išsiuntinėjo laik
raščiams savo raportą iš neseniai pra
vesto vajaus už antrą naminę paskolą. 
Raportą gavome ir mes.

Sykiu su iždo sekretorium to Vajaus 
pasekmėmis džiaugsis kiekvienas laisvės 
ir demokratijos mylėtojas. Amerikos 
žmonių atsiliepimas buvo toks, kokio 
vargiai tikėjosi ir pati valdžia. Tai pui
kus tų žmonių atsakymas fašistinės 
Ašies propagandistams, būk Amerikos 
žmonės nepritaria nei šiam karui, nei 
Roosevelto vadovybei.

Antros paskolos keliu valdžia buvo 
pasibrėžus sukelti karo reikalams tryli- 
ką bilijonų dolerių! Tai atrodė milžiniš
ka suma. Bet užteko nušviesti reikalą 
ir desėtkai milijonų žmonių pirko karo 
bonus, skolino valdžiai pinigus. Pasek
mės tokios, kad, vietoj trylikos bilijonų, 
valdžia gavo aštuonioliką bilijonų ir 
penkius šimtus milijonų dolerių!

Aišku, jog neužilgo turės būti ir tre
čios paskolos vajus. Turės būti, nes karui 
galo dar nesimato. O jį finansuoti turi 
patys žmonės. Normališkų taksų neuž
tenka. Reikia kreiptis į žmones ir prašy
ti didelių paskolų. Ir jie vėl neatsisakys 
paskolinti valdžiai tiek pinigų, kiek bus 
prašoma.

---------------------------------------------------------------r,. ■■ _

Svarbus Žygis Geroįon Pusėn
Prezidentas Rooseveltas paskyrė gru

pę žmonių vesti visas karo pastangas, 
arba tvarkyti taip vadinamą naminį 
frontą ir aprūpinti ginkluotas jėgas. Ta 
nauja taryba pavadinta Office of War 
Mobilization. Jai suteikta galia koor
dinuoti visas kitas su karo reikalais su
rištas įstaigas arba biurus. Jos pirminin
ku paskirtas buvęs Aukščiausio Teismo 
narys F. Byrnes. Apart kelių kitų žy
mių žmonių, šion tarybon įeina karo 
sekretorius Stimson ir laivyno sekreto
rius KnoX.

Panašios įstaigos jau seniai reikėjo. 
Nebuvo tokios tarybos, kuri prašalintų 
prieštaravimus ir susikirtimus tarpe 
įvairiausių agentūrų. Tie susikirtimai 
trukdė karo pastangoms.

Office of War Mobilization atsako tik
tai prieš prezidentą. Jai suteiktos dide
lės galios. Reikia tikėtis, kad jos darbas 
pagelbės tinkamai sumobilizuoti visas šio 
krašto jėgas karo reikalams. *

Admirolo Standley Rezignacija
Šiuos žodžius rašant, dar nėra iš Wa- 

shingtono patvirtinta, bet spaudoje jau 
YaŠoma, kad admirolas William Stand- 
ley, Jungtinių Valstijų ambasadorius 
Maskvoje, įteikė prezidentui Rooševel-. 
tul rezignaciją. Tai ir gerai. Jis tai vie
tai visai netiko. Tokioj svarbioj pozici
joje reikia žmogaus, kuris tikrai ir nuo
širdžiai trokštų sklandžiausio bendradar
biavimo tarpe Amerikos ir Sovietų Są
jungos. Admirolas Standley nepasirodė 
tokiuo žmogum.

Spaudoje paduodama daugybė priežas
čių, kodėl Standley rezignuoja. Viena, 
girdi, jis nesutinka su Washingtono “pa
taikavimais” Sovietų Sąjungai. Antra, 
įvairios amerikinės įstaigos, kurios turi 
reikalą su Sovietų Sąjunga, nesiskaitą 
su Standley, visai nė nepranešą jam apie 
savo darbus. Trečia, prezidento Roose
velto pasiuntimas Joseph E. Davies su 
laišku Stalinui buvęs didžiausias įžeidi
mas ir paniekinimas mūsų ambasado
riui. Kodėl, girdi, prezidentas to laiško 
nepasiuntė Stalinui per admirolą Stand- 
ley?

Todėl, kaip tik Davies pasiekęs Mas
kvą, Standley atsiuntęs Rooseveltui savo 
rezignaciją.

Aną dieną Standley pareiškimas spau
dai, kad būk Sovietą valdžia slepianti 
nuo Sovietų liaudies Amerikos teikiamą 
pagelbą, buvo niekuo neparemtas pareiš
kimas. Tai buvo įžeidimas Sovietų val
džios. Žmogus, kuris, tikrai norėtų arti
me* ir sklandaus bendradarbiavimo tarpe 
tų dviejų kraštų, tokio klaidingo ir ne
apgalvoto žygio nebūtų padaręs. Tai 
buvo įrodymas, kad admirolas sėdi ne 
savo vietoje, neatstovauja geriausių šios 
šalies interesų.

Jojo rezignacija, jeigu pasitvirtintų, 
išeitų ant naudos abiems kraštams ir vi
sam karo reikalui.. Amerika turėtų jo 
vieton pasiųsti pirmos klasės patyrusį, 
nuoširdų diplomatą.

Vėl Krokodiliaus Ašaros
Matyt, Vokietija ir Italija pradeda 

skaudžiai pajusti Amerikos ir Anglijos oro 
jėgų smūgius. Tas lėktuvų ofensyvas ant 
tų fašistinių kraštų įvarė diktatorius į 
desperaciją.

Tai vėl skubinasi jiems pagelbon Is
panijos diktatorius Francisco Franko. 
Jo agentai pradėjo kalbėti apie žmoniš
kumą ir reikalauti, kad puolimas iš oro, 
kad bombardavimas miestų būtų sulai
kytas! Girdi, daug žūsta visai nekaltų 
žmonių.

Tas tiesa, žūsta, bet kodėl Franko ne
gailėjo tų žmonių, kuomet jis pats laike 
civilio karo žudė iš oro savo krašto 
žmones? Kodėl jis nepakėlė balso prieš 
Mussolinį, kad jis mirtį iš orlaivių sėjo 
ant Ethiopijos, arba kuomet tas pats 
Mussolinis ir Hitleris iš oro naikino 
žmones Graikijoj, Lenkijoj, Sovietų Są
jungoje, arba Anglijoje? Kodėl jis tada 
tylėjo?

Šitos Franko ir jo agentų ašaros yra 
krokodiliaus ašaros. Gerai jam atkirto 
Anglijos užsienio reikalų ministeris po
nas Anthony Eden. Eden pasakė, kad 
priešas bus mušamas iš oro tol, kol jis 
pasiduos, kol jo militarinė mašina bus 
sunaikinta, kol fašizmas bus nušluotas 
ir amžinai palaidotas.

Jeigu Italijos žmonėms tas talkininkų 
žygis nepatinka, tai jie žino, kaip išsi
gelbėti. Tegul jie nuverčia Mussolinio 
šaiką nuo savo sprando ir besąlyginiai 
pasiduoda, ir su ta pačia diena sustos 
lėktuvų veikla, sustos bombos kritusios 
ant Italijos miestų. Tai vienintelis kelias 
jų išsigelbėjimui.

Lėktuvų žygius seks armijų įsiverži
mas Italijon ir tos armijos žygiuos ir 
kelyje triuškins be jokio pasigailėjimo 
visus, kas laikysis su Mussoliniu. Gene
rolo Franko veidmaininga rauda nebe
sulaikys Jungtinių Tautų nuo savo pasi- 
brėžto istorinio žygio.

Mirtis Hitleriui ir Mussoliniui ir visai 
fašistinei Šaikai!

Pasiruoškime Atžymėjimui 
Baisiosios Sukakties

Už kokių trijų savaičių sueis lygiai du 
metai nuo to laiko, kai hitleriniai bar
barai užpuolė ir okupavo Lietuvą, kai 
Lietuvos liaudis velka tą nepakeliamą, 
kruviną priešo jungą. Birželio 22 dieną 
įeis lietuvių tautos istorijon kaip bai
siausia ir kruviniausią diena.

Mes, Amerikos lietuviai, ruoškimės tą 
įvykį tinkamai atžymėti. Lai kiekvienam 
didesniam mieste įvyksta masiniai susi
rinkimai !

Visur parinkime aukų pasiuntimui lie
tuvių tautos kovotojams dovanų. Išleis
tos blankos rinkimui amerikiečių sveiki
nimų. Kiekviena sveikintojų auka eis pa
siuntimui tų dovanų. Tuos pasveikinimus 
reikia plačiai rinkti proga šios sukak
ties.

Mūsų sveikinimus ir dovanas gaus, 
mūsų balsą išgirs tie Lietuvos sūnūs, ku
rie šiandien galvas guldo ir kraują lieją 
už visos žmonijos laisvę!

nifestantų minia pasuko 
prie Sovietų atstovybės rū
mų, ir tik nedidelis tauti
ninkų būrelis su Juška 
priešaky nuklypavo į pre
zidentūros kiemą. Savimei
lis Smetona, astronomo ap
šauktas “Vilniaus išvaduo
toju,” daktaro neužmiršo. 
Jis gavo aukštą paskyrimą. 
Smetona jį padarė Vilniaus 
krašto įgaliotiniu. Bet čia 
astrononio silpnybė per
daug užsiiminėti žvaigždžių 
mokslu, vėl sugadino visą 
reikalą. Iškilo visa eilė 
skandalų, šį kartą jau su 
lenkiškomis žvaigždėmis, 
ne kokiomis nors prastomis 
— o su bajoriškomis, turin
čiomis netgi grafaičių titu
lus. Kai kurios ministerie- 
nės pasipiktino, kad astro
nomas Juška perdaug fa- 
vorizuoja lenkiškas žvaigž
des, ir daktaras iš Vilniaus 
gubernatoriaus vietos išlė
kė.

Kurgi žvaigždžių dakta
rui dėtis, jei ne į teatrą? 
Lietuvoj, smetoniniais lai
kais, jau taip buvo priim
ta: jei koks aukštas valdi
ninkas visur apsiskandali- 
no ir pasirodė nieko nesu
gebąs dirbti — jį skiria te
atro direktoriumi. Teatre 
Juška stato įvairias kome
dijas, bet jeigu būtų buvu
si tuomet parodyta komedi
ja iš paties Juškos gyveni
mo — ji būtų turėjusi ne
abejotiną pasisekimą. Bū
damas teatro vadovu, Juš
ka vėl ima žvalgytis į savo 
likimo žvaigždę. Jis trokš
ta šviesti ir spindėti ne tik 
teatro žvaigždžių pasauly,- 
jis svajoja apie didelę poli
tinę karjerą. Ir čia astrono
mijos daktaras stengiasi 
apdrausti savo asmenį atei
čiai nuo visų netikėtinumų: 
siela jis linkęs prie katali
kų, širdimi — prie tauti
ninkų, pilvu—ten, kur ska
niau patiekia, kišene—kur 
brangiau moka. Todėl jis 
priklauso visiems, visoms 
fašistinėms, profašistinėms 
partijoms, jis įsirašo į vi
sas organizacijas, visas 
draugijas, netgi į tokias 
draugijas, kur rodos nieko 
bendro neturima nei su 
dangiška, nei su žemiška 
astronomija. Taip Juška 
pasidaro Lietuvos Vakarų 
S-gos valdybos nariu, Ver
slininkų Sąjungos nariu, 
Lietuvos Ugniagesių S-gos 
garbės nariu, Kauno kana
rėlių augintoju Draugijos 
Valdybos sekretorium, Lie
tuvos paminklų apsaugos 
Valdybos nariu, Studentų 
Tautininkų korporacijos 
garbės nariu, Grinkiškio 
Bitininkų Draugijos nariu, 
ir net gi Lietuvos Taisyk
lingos medžioklės ir Žūklės 
Draugijos valdybos nariu, 
nors daktaras zuikius ir 
žuvis mėgo šaudyti ir žve
joti tik gerai iškeptas ir 
riebiu padažu palaistytas.

Daug kam gal atrodys, 
kad Juška buvo tiesiog ne
nuilstamas visuomeninin
kas, suspėjęs rūpintis ir 
žvaigždėmis, ir kanarėlė
mis, ir bitelėmis. Daktaras 
žinojo ką darąs: jis žvejojo 
ne žuvis, o savo bičiulius. 
Jis svajojo, kad vieną gra
žią dieną, visi gausūs jo 
pažįstami iš bitininkų, ug
niagesių, iš visų Lietuvoje. 
veikiančių smetoninių, ne
va apolitinių organizacijų 
ir draugijų, astronomijos. 
daktarą galų gale pastebės 
ir pasodins, kokiam nors

Juška Auksaburnis Arba Dakta
ras Nepraustaburnis

PETRAS CVIRKA

netą. Rentelnas mėgsta lie
tuviškus daktarus, baigu
sius vokiečių universitetuo
se mokslus, ypač daktarus 
išgamas. Daktaras Ancevi- 
Čius, daktaras Paukštys, 
daktaras Meškauskas — iš-
tikimiausi Hitlerio bernai 
ir pikčiausi lietuvių tautos 
ėdikai. Kodėl į tą patį są
rašą neįtraukti dar vieno . 
daktaro ? Rentelnas net 
rankas iš džiaugsmo patry
nė, atsiminęs, kad jam trū
ksta dar vieno lietuviško iš
gamos propagandos reika
lams. O čia, lyg iš dangaus 
— ėmė ir nukrito, dargi 
daktaras, mokąs vokiškai 
ir Vokietijoj mokslus ėjęs. 
Tikrai astronomiškas reiš
kinys !

Hitlerinis įgaliotinis Lie
tuvai, kreipdamasis į buvu
sį smetoninį įgaliotinį Vil
niaus kraštui, astronomą 
Jušką, tarė:

— Herr doktor Juška! 
Man labai malonu, kad 
Tamsta esi — doktor... 
Pas mane jau dirba herr 
doktor Paukšties, herr dok
tor Ancevič, herr doktor 
Meškausken! Prašom į 
kompaniją! Tamstą aš pa
skirsiu herr doktor Gebelso 
padėjėju Lietuvoje.. .

—O pareigos, leiskite pa
klausti? ... E-e, aš esu as
tronomijos daktaras... — 
tarė nedrąsiai Juška.

— Pareigos?! — tarė 
Rentelnas, — nesunkios pa
reigos. Tamstai, herr Juš
ka, teks kalbėti. Geriau sa
kant — teks meluoti, šmei
žti, dergti, kolioti, spjaudy
ti, grūmoti, kaukti, gązdin- 
ti, graudinti, įvaryt bai
mę...

Daktaras Juška, atsimi
nęs, kad jis ne taip dar se
niai bandė savo oratoriškus 
gabumus studentų fašistų 
korporacijų iškilmėse, kana
rėlių augintojų draugijos

(Tąsa 4-tame pusi.)

Skaitytojau! Štai, tau 
dar vienas daktaras. Nei 
gydo, nei receptų rašo, o 
daktaras! Šis daktaras, 
taip pat iškeptas Vokietijos 
universitetuose, vadinasi 
Juška. Tik nesupainiok, 
brangus skaitytojau, su to
mis juškomis, kurios esti 
krosnyse. Šitas Juška nieko 
bendro neturi su krosnių 
juškomis, nors šilimą ir 
mėgsta. Daktaras Juška, 
tai ne kokis ten vidurių li
gų, juridinių ar ekonomi
nių mokslų daktaras. Juk 
tai vis žemiški mokslai! O 
mūs Juška—dangaus dak
taras, kitaip sakant — .as
tronomas! Jis mokėsi stebė
ti dangaus kūnų judėjimo 
kelius, pasišvęsti žvaigž
džių mokslui. Tai labai kil
nus, poetiškas mokslas. Ta
čiau Juška, tik vieną kartą 
universitete žvilgtelėjęs per 
teleskopą, atsigręžė nuo jo 
nusivylęs. Jis tuojau nu
sprendė, kad žvaigždės — 
šaltas ir kvailas daiktas ir 
į jas galima per visokius 
padidinamuosius stiklus 
žiūrėti nors šimtą metų, jos 
paliks tokios pat tolimos, 
šaltos ir visai nepelningos. 
Kur kas protingiau Juškai 
pasirodė astronomiją pri
taikyti žemiškiems tiks
lams. Juk žvaigždžių gair
ina rasti ir savo panosėje, 
dargi be teleskopo pagal
bos. Na, sakysim, kad ir vi
sokios žvaigždės, dar vadi
namos ordinais, kurias da
lino Antanas Smetona savo 
švogeriams, ministeriams 
ir savo ištikimiems pavaldi
niams ... Paskum visokios 
teatro žvaigždės, puošnių 
salonų žvaigždės! Juk tai 
irgi astronomija, ir dar ko
kia astronomija!

Daktaras Juška maždaug 
tokių žvaigždžių stebėjimu 
ir pradėjo savo astronomi
nę karjerą. Vienos Kauno 
Veneros, įtakingos Smeto
nos rūmuose asabos pade
damas, astronomas įkėlė 
koją į smetoninę Švietimo 
Ministeriją ir pasidarė tuo
met veikusio Meno Depart
ment direktoriumi.

Kaip meno vadovas, Juš
ka pasirodė tikras neišma
nėlis. Pataikaudamas Sme
tonos rūmų skoniams, į Lie
tuvos teatrų, plastinio me
no viršūnes Juška susodino 
visokias ministerių meilu
žes ir Smetonienės bei Tu- 
belienės favoritus.

Privedęs lietuvių meną 
prie bankroto, arba kaip 
tuomet satyriniai Lietuvos 
laikraščiai rašė: “pradėjus 
vėjams švilpti per visas 
juškas,” daktaras Juška 
noroms nenoroms turėjo 
apleisti Meno Departmento 
direktoriaus kėdę. Tačiau 
astronomijos daktaro būta 
ne kvailo: vėl nusižiūrėjęs 
stambiausią ir aiškiausiai 
šviečiančią Smetonos rūmų 
padangėje žvaigždę, per jos 
užtarimą Juška pasidarė 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
sekretoriumi. Kai Vilnių 
Sovietų Vyriausybė grąžino 
Lietuvai, Juška didžiulėj 
Kauno visuomenės džiaug
smo manifestacijoj sušuko 
šitokią astronominę frazę: 
“Broliai lietuviai! Einam 
padėkoti tautos vadui, iš
vadavusiam Vilnių!” Ta
čiau minios dauguma nu
ėjo padėkoti tiems, kurių 
dėka iš tikrųjų Lietuva at
gavo Vilnių — tai Sovietų 
vyriausybei ir Raudonajai 
Armijai. Tūkstantinė ma

ministerių kabineto kriziui 
įvykus, tiesiog po Smetonos 
dešine.

Juškos saldžias svajones 
sudrumstė... ir žinote kas? 
žvaigždė! Astronomijos 
daktaras, nors ir didžiai į- 
gudęs žvaigždžių moksle, 
nepastebėjo vienos gigan
tiškos ir aiškiai nušvietu- 
sios niūrią Lietuvos žemę 
žvaigždės, kuri pasirodė 
1940 metais vieną gražią 
birželio naktį. Toji žvaigž
dė pasirodė be astronomų 
norų ir sutikimo. Tai buvo 
lietuvių tautos naujo istori
nio posūkio žvaigždė, nau
jas lietuvių liaudies kelro
dis į šviesų ir didingą gyve
nimą. Tai buvo penkiakam
pė tarybinė žvaigždė, kuri 
Juškoms ir Juškos veislės 
astronomams įvarė tokią 
baimę, jog jie visi, it kur
miai, sulindo j savo urvus, 
arba degančiais padais vos 
spėjo pasprukti pas Hitlerį.

Suprantama, kad karje
ristui, savanaudžiui Juškai 
negalėjo patikti toji tary
binio teisingumo, tikrojo 
lietuvių tautos atgimimo ir 
išsilaisvinimo iš spekulian
tų bei smetoninių verteivių 
priespaudos žvaigždė.

Astronomas Juška tary
binės Lietuvos metu tylėjo, 
it vandens į burną paėmęs. 
Vokiečiams okupavus Lie
tuvą, astronomijos dakta
ras iššoko,. lyg Pilypas iš 
kanapių. “Aha! — tarė jis, 
— vokiečiai mane išmokė į 
žvaigždes žiūrėti, jie mane 
padarė daktaru, kodėl man 
nepabandyti laimės?!” Ir 
Čia astronomas, lyg meteo
ras nupuolė tiesiog į Lietu
vos budelio Rentelno kabi-

Laisvės Skaitytojams 
ir Prieteliams

Pakilimas kainų ant visko ir neišvengiamai 
turėjo pakilti algos ir Laisvės darbininkams, 
tad musų dienraščio finansinė našta gerokai 
pasunkėjo. Už tą kainą kaip dabar, $6 me
tams ir $8.25 pusei metų, nebegalime suvesti 
galo su galu. Turime pakelti Laisvės kainą.

•
Su 1 diena liepos (July 1st), 1943, Laisves 

kaina metams bus $6.50, pusei metų $3.50.
Brooklyne $7.00 metams ir $3.75 pusei m.
Užsieniuose Laisvės kaina $8.00 metams ir 

$4.00 pusei metų.

Kurie gyvenanti Jungtinėse Valstijose, už
sisakys Laisvę iki liepos 1, d. dar gaus už $6 
visiems metams. Taipgi, kurie užsisakys 
dviem, trim metam ar ant ilgiau, iki liepos 1 
d., gaus už $6 metams.

Taigi proga sutaupyti užsisakant ilgesniam 
laikui. Todėl užsisakykite dienraštį Laisvę 

keliam metam. Bus naudingiau jum ir Laisvei.

Prašome visų dienraščio skaitytojų pasirū
pinti gavimu naujų skaitytojų. Iki 1 d. liepos 
nauji skaitytojai gaus dienraštį už $6 visiems 
metams. O po liepos 1-mos kainuos $6.50 met.

Kurie gavote pranešimą, kad Laisvės pre
numerata pasibaigė, nepasivėlinkite atsinau
jinti ir atsinaujinkite ilgesniam laikui, nors 
dviem metam kartu. Tuom būdu gausite pi
giau ir palengvinsite pačiam dienraščiui, nes 
nereikės siuntinėti paraginimų atsinaujinti.

Prenumeratų atsinaujinimo reikalu prašo
me kreiptis šiuom antrašu:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, (6) Brooklyn, N. Y.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Brooklyniečiy Drabužių
Centras ir Kiti Darbai

Gegužės 20-tą įvykęs Lie
tuvių Moterų Apšvietos Kiiubo 
susirinkimas buvo turtingas 
narėmis ir nuodarbus. Draugės 
žinojo, kad yra daug svarbių 
darbų ir įdomių raportų, tad 
ir susirinko juos išgirsti ir su- 
lyg išgalę pridėti petį prie ra
to. Daugelis pasimokėjo duo
kles, kad greičiau patektume 
į laiku pasimokėjusių sarašą, 
pasiėmė naują knygą “Didy
sis Lietuvių Tautos Priešas.”

J kliubą įsirašė Natalija 
Nagulevičiutė, Ona Alleliunie- 
nė, Adelė Markūnas, Olga, 
Reinhardt.

Iš Sėkmingo Baliaus
Gegužės 1-mą įvykusio ba

liaus komisija raportavo, kad 
turėta vidutiniai publikos ir 
balius buvo draugiškas, gra
žus. Jame maždaug pagerb
ta ir garbės motinos, kurių 
vaikai tarnauja kariuomenėj. 
Jos pakviesta prie stalo ir pa
vaišintos tuomi, kas dabartinė
se sąlygose galima buvo turė-
ti.

Motinų stalui E. Kasmočienė 
iškepė keiksą, O. Depsienė 
sausainių, K. Karpavičienė pi
nigais pridėjo $1. Pačiam ba
liui O. Kalvaitienė iškepė 4 
pyragus, taipgi produktais au
kojo R. Laukaitienė, J. Augu- 
tienė, S. Sasna.

Komisijoj darbavosi Augu- 
tienė, Depsienė ir Kalvaitienė, 
prigelbstimos kai kurių kitų 
draugių, ypatingai tikietų iš 
anksto platintojų. Be jų taįkos 
balius nebūtų galėjęs būti sėk
mingu, kadangi įvyko pavasa
riop ir sūkuryje kitų svarbių 
sueigų. E. Granickienė parda
vė 20 tikietų, M. Yančienė 10, 
R. Laukaitienė 6, J. Marčiu- 
kienė 6, O. Kalvaitienė 5, ki
tos po mažiau. Pačiame vaka
re prie įvairių darbų komisi
jai gelbėjo Geo. Waresonas, 
Kasmočienė, Stupurienė, Če
pulienė, Cibulskienė, Laukai
tienė, Veličkienė, Misevičienė, 
Keras, Petkevičienė.

Pelnyta $38 su centais ir 
gauta aukų virš $20 vilnų 
fondui. Aukojusiu vardai til-

Šios paparčio lapais pa
gražintos servetukės — 
“doillies” tinka sudarymui 
seto papuošimui stalo arba 
bufeto, taipgi tinka ir at
skirais gabalais.
• Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma
ry Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

po geg. 12-tos laidoje.
Padirbėta Apšvietai ir 

Pundeliams
Dėka mūsų buvusios kliu

bietės M. Baltulioniutės, kali- 
fornietės, iš anksto mūsų in
formavimui, kad d. Ks. B. Ka- 
rosienė iš Kalifornijos lankysis 
rytuose savo unijos reikalais, 
pora draugių, ant greitųjų pa
sitarusios ir pasišaukusios 
draugus-drauges talkon, su
rengė jai prakalbas. Gaila bu
vo išvargusiai kelyje ir kon
vencijoj draugei Karosienei 
atimti kelias gautas liuesas va
landas pasilsio, bet dar gai
liau būtų, buvę išleisti ją ne
išgirdus jos prakalbos.

Vietiniai irgi kooperavo iš
pildyme programos. Prakalbą 
pasakė R. Mizara, o gražiomis 
dainomis prisidėjo ' Aido Cho
ras, vadovaujamas Aldonos 
Anderson ir Susanna Kazoky- 
tė, lydima pianu mokytojos B. 
L. šalinaitės. Kliubietės dėkin
gos viešniai ir visiems talkinu-;
siems išpildyme programos, 
garsinime ir aukomis, taipgi 
atsilankymu.

Aukų tose prakalbose pun- 
deliams-dovanoms lietuviams 
raudonarmiečiams ir pabėgė
liams nuo hitlerizmo lietu
viams vaikučiams suaukota 
$80.40. Aukojusių vardai su
rašyta ant sveikinimo blankų, 
kurios kampanijai pasibaigus 
bus apdarytos į knygas ir pa
siųstos patalpinti Lietuvos mu- 
ziejun, kada Lietuva bus iš
laisvinta, būti ilgaamžiais 
liudininkais, kad ir Amerikos 
lietuviai finansiniai ir moraliai 
rėmė Lietuvos išlaisvinimo ko
vą.

Prakalbomis paskleidėm ap
švietos ir parėmėm svarbų 
tikslą.

šiame susirinkime ir po su
sirinkimo ant tų blankų dar 
aukojo: Domicėlė Žemaitienė 
ir Antanas Mureika po $5, 
Stefa Kleizienė $2, M. Jesevi- 
čienė ir M. Bonkevičienė po 
$1.

Kliubietė Floridoj
Kalbant apie mūsų buvusias 

kliubietes, būtina paminėti, 
jog mes turime ir tokių narių, 
kurios sąlygų nublokštos kur 
nors į tolimą kraštą, nors nie
kad negalėdamos į susirinki
mus atvykti, palaiko su mumis 
ryšius. Viena iš tokių, M. Va- 
lilionienė, kelinti metai gyve
nanti Floridoj, pereitą sezoną 
atsiuntė mūsų vilnų fondui 
$10 ir paties kiiubo reikalams 
$5. Tai mūsų kiiubo garbės 
narė.

Mūsų Ligonės
Susirinkime buvo pranešta, 

jog sergančiai mūsų kiiubo 
pirmininkei K. Petrikienei, o 
podraug ir vyriausiai Kalifor
nijos mezgėjai K. Jankauskie
nei pasiųsta po laiškutį iš 
draugiškos sueigėlės su drau
ge Karosiene, įvykusios po 
prakalbų. Bet mes turime ir 
daugiau ligonių, M. Janulevi- 
čienę ir F. Kazokienę, ku
rioms laiškų dėl vėlybo laiko 
nespėta bepasirašyti.

Susirinkimas nutarė visoms 
sunkiai sergančioms pasiųsti 
po dovanėlę ir išrinkta O. 
Depsienė, J. Augutienė ir M. 
Bovinienė ligonių lankytojo
mis, kad dėl laikinai sumažė- 
jusios valdybos susirgusios 
draugės nesiliktų neatlankyto
mis.

Sužinojusios, jog K. Petri
kienei (kuri organizavo Rau
donajam Kryžiui kraujo davė
jų grupes ir pati davė kraujo) 
ligoninėj turėjo duoti kraujo, 
draugės išreiškė pageidavimą

Betsy Ross Namas, Philadelphijoj, yra atitinkama 
vieta moterims—Mrs. Lillian Thomas, Mrs. Hilda W. 
Smith ir Mrs. Evelyn Lawson iš Elektristų, Radijo ir 
Mašinistų Unijos Distrikto 1-mo, CIO,—siūti didžiulę 
aukso žvaigždę, atstovaujančią 25 tos unijos narius, už
muštus ar dingusius be žinios karo frontuose.

atpildyti ligoninei kraujo sko
lą. Organizuotoja kraujo au
kojimo kariams, sakė narės, 
neturi būti daleista gelbėtis tik 
nusipirktu krauju.
Drabužių Sunešimui Krautuvė 

Atidaryta

Mūsų krautuvė sunešimui ir 
taisymui drabužių nukentėjil
siems nuo hitlerizmo žmonėms 
jau atidaryta, nors dar ir ne 
pilnai įrengta. ’ Tam daugiau
sia ir pašvęsta laiko šiame su
sirinkime. Pasiskirstyta dieno
mis, kada kuri bus krautuvėj 
priėmimui drabužių ir tvarky
mui darbo. Krautuvė būna at
dara antradienio, trečiad. ir 
ketvirtadienio popiečiais ir va
karais. Bet drabužius galima 
atvežti ir bile kada progai pa
sitaikius ir priduoti gretimai 
esančioj K. ir O. Depsų gro- 
sernėj, 256 Union Avė. Dar
bui įsisiūbavus tikimės krautu
vę turėti atdarą veik kas die
ną ir prašysime daugiau darbo 
rankų, vyrų ir moterų.

. Prie Drabužių Yra Gana 
Darbo

Pirmą savaitę suėjusios ko- 
misionierės krautuvę išvalė, 
perrinko krūvą drabužių: ge
rus sudėjo į skrynias išveži
mui, taisytinus daug nusinešė 
namo per savaitę įdėti pamu
šalus, lopyti, išmazgoti.

Senuose drabužiuose kai ka
da randa ir ryšuliuką naujų 
drabužių ar audeklo gabalų. 
Juos atrenka dovanų punde
liams. Gabalai tarnauja siuvi
mui naujų drabužiukų ir pa
mušalams. Labai daug gauna
ma drabužių, ypatingai mote
riškų, kurių viršus geras, bet 
pamušalai buvę nestiprūs, iš- 
driskę, reikia dėti nauji.

Į dovanų pundelius, kurie 
siunčiami pirmu pasitaikiusiu 
laivu, kaipo pirmos rūšies pre
kė, ir nurodoma, kur išdalinti; 
dedama tik nauji drabužiai. 
Seni eina tada, kada taikosi 
laivuose liuosų vietų ir išdali
nami bile kur iš hitlerinės ver
gijos Sovietų išlaisvintų kraš
tų žmonėms ar pabėgėliams.

Ir seni drabužiai moterų yra 
rūpestingai, atsargiai atrenka
mi, nes ir bile laive per bran
gi vieta nenaudingą daiktą 
vežti. Jų pervežimui yra rei
kalinga kariška apsauga ir jū
rininkai bei’marinai deda gy
vastis. Siunčiami tik stiprūs, 
dar galimi dėvėti drabužiai. 
Ir nepraleidžiama laivan joks

Iš Mano Poros Savaičių 
Poilsio Vasarvietėj su 

Kitataučiais
Man pavyko rasti tinkama 

proga išvažiuoti su svetimtau
čių pora ir jų dukrele Babra, 
einančia ketvirtus metus. Tik
rai turėjau įspūdingą atosto
gų, laiką praleidau labai sma
giai.

Vasarvietė — The Grossin- 
ger Hotel ir Country Club, ne
toli Ferndale, N. Y. — gražiai 
įrengta. Kur .tik nepasigrįžti, 
medžių lapavimas, žiedų krovi- 
.mas, žydėjimas. Viešbutis gan 
didelis, sutelpa apie keliolika 
šimtų žmonių. Tai pagarsėjus 
žydų tautos žmonėm vasarvie
tė. Kainos irgi gana aukštos, 
pragyvenimas per dieną, išski
riant “tipus,” kainuoja dešimts 
dolerių.

Nors čia matėsi ir jautėsi 
visko išteklius, bet teko patė- 
myt ir nusiklausyt, kad vedė
jų praktikuojama ir svečiai ak- 
stinama prisilaikyt ekonomijos, 
neeikvoti valgio veltui. Ekono
mijos priežastis — karas. Iš
einant iš viešbučio matosi di
delė iškaba: “Neužmirškime 
apsigynimo bonų.” O antroj 
užrašyta: “Neužmirškim Rau
donojo Kryžiaus.”

Patėmijau septynetą ar dau
giau moterų mezgant svede- 
rius, šalikus. Klausiau kelių, 
kam jos mezga. Dauguma, at
sakė mezgančios Raudonajam 
Kryžiui, o kitos — Rusijos ka
reiviams. Nežiūrint jų pasitu
rinčio gyvenimo, jos nori savo 
rankų darbu prisidėti prie ka
ro laimėjimo. O šeštadienį ir 
sekmadienį, kai suvažiuoja 
daug kareivių, leitenantų, kapi
tonų, iš jų kalbų girdisi įsiti
kinimas reikalu ir pasiryžimas 
greičiau sukriušint fašizmą, o 
pirmiausia Hitlerį.

J. Marčiukienė.

Norint turėti skoningą ir 
kvapsningą “beef stew,” ver
dant mėsą įdėk ibiskytį maišy
tų čielų pipirų (pickling 
spices). Nenorint sumaišyti į 
viralą, galima įdėti surištus į 
skiautelę ir paskiau išmesti, 

nevalytas, nešvarus drabužis.
Prastesnių, negalimų siųsti 

drabužių stipresni gabalai bū
na iškarpomi, išvalomi ir su- 
šiuvinėjamii į užklodes.

Nare.

Geros Sąlygos Darbe 
Pakelia Moterų Dar

bingumą
Taip pareiškė Mary An

derson, Jungtinių Valstijų 
Darbo Departmento Mote
rų Biuro direktorė.

Tūkstančiai moterų šio
mis dienomis išeina į fabri
kus. Jos eina su entuziaz
mu ir jos užima daug pa
jėgumo ir kantrybės reika
laujančius darbus, daryda
mos viską, kad tik padaryti 
daugiau už Hitlerį.

“Vienok jos tai darys ir 
toliau tiktai tuomet, sako 
p-lė Anderson, jeigu mes 
turėsime užtenkamai iš
minties statyti jas darbui 
tik su tomis sąlygomis, kad 
jų sveikata bus apsaugota 
ir pajėgumas išlaikyta. Jei
gu mes to neatliksime, mes 
statome pavojun visą mūsų 
tikslą. Sveikata nukentės, 
moterys bus priverstos pa
sitraukti iš industrijos, 
produkcija sumažės.”

Atžymėdama, jog dauge
lyje vietų visai nepaisoma 
palaikyti lygio, kuris būti
nas moterų sveikatai, p-lė 
Anderson sako:

“Toji trumparegė politika 
turi būti sulaikyta..

Ji sako, kad masinės pro
dukcijos darbuose niekad 
neturėtų moterys dirbti il
giau 8 valandų per dieną ir 
6 dienų savaitės, išskyrus 
labai skubius fronto reika
lavimus ir tik trumpą lai
kotarpį.

Nesenai įvykusioj mote
rų darbo diskusavimui kon
ferencijoj, sušauktoj per 
Darbo sekretorių, buvo pri
imta rezoliucijos ir p-lė 
Anderson ragina griežtai 
laikytis tų rezoliucijų, nuo
statų. Jais yra:

1. Ilgiausia darbo savai
tė 48 valandos.

2. Ilgiausia darbo diena 
8 vai.

3. Viena iš septynių die
nų visuotinam poilsiui.

4. Duoti pakankamas 
pertraukas poilsiui ir val
giui.

5. Pritaikyti darbo valan
das ir sąlygas pagal lyties 
reikalavimus, specialiai 
saugoti jaunesnes 16 me
tų.

6. Duoti priežiūrą svei
katos ir saugumo.

7. Mokėti tą pačią mokes
tį moterims, kaip ir vy
rams, vienokiuose darbuo
se.

P-lė Anderson nurodo, 
kad tie dėsniai jau yra da
limi daugelio valstijų įsta
tymų, bet kad reikalinga 
ypatingo budrumo iš pusės 
pačių moterų ir iš darbo 
unijų, taipgi vyriausybės 
organų, kad tie patvarky
mai ’ būtų vykdomi gyveni
me.

LAISVĖS PIKNIKAS 
4-tą Liepos-July 4th

KLASHUS CLINTON PARK
•<e

Maspeth, L. I., N. Y.

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys!

BUY WAR BONDS

Apie Detroito Moterų 
Pažangiečių Veikimą

Lietuvių Moterų. Pažangos 
Kiiubo veikimas vis plečiasi, 
kas sykis vis atsiranda naujų 
dalykų.

Pavyzdžiui, noriu pažymėti, 
kad LDS jaunuolių kuopoj yra 
įsteigtas merginų ir moterų 
Raudonojo Kryžiaus skyrius 
Civilinių Apsigynimo reika
lams — “Lambda Delta Sig
ma.” Jaunuolė V. Karaliūtė 
davė pakvietimą, kad ir pa
žangi e tės moterys stotų į tą 
skyrių ir lavintųsi. Pakvieti
mas priimtas su malonumu ir 
16 moterų, tuojau užsirašė sto
ti ir lavintis tam tikrų dalykų. 
Ateityje, manau, dar daugiau 
įstos. Mano supratimu, tas yra 
labai svarbus darbas šiuo karo 
laiku.

Motinoms pagerbti parengi
mas, su programa ir vakarie
ne, gerai pavyko ir pelno li
ko virš $54.

Nutarta turėti vienas pikni
kas birželio 6 d., Beechnut 
darže. Tas bus bendras •pikni
kas su LDS 21 kp. ir LLD 52 
kuopa.

Dabartiniu laiku yra suor
ganizuotas Pabaltijos Komite
tas iš trijų tautų — lietuvių, 
latvių ir estonų — surengimui 
paminėjimo dviejų metų su
kakties karo kai hitlerininkai 
užpuolė ant tų šalių. Apie tai 
pranešimas priimtas ir Mote
rų Kliubas mano remti visais 
galimais būdais tą parengimą. 
Įvyks birželio 20 d., Lietuvių 
svetainėje, 2 vai. po pietų. Ti
kimės, kad ir Moterų Choras 
prisidės su dainomis.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet Organizacijų 
Sąryšis rengia spaudos pikni
ką. Įvyks liepos 25 d., Capi
tol parke. Pažangietės paėmė 
išplatinti net 420 to pikniko 
tikietų. Jų tvarkytojomis yra 
dd. Julia Daukienė, 15922 
Normandy St., ir O. Krakaitie- 
nė, 760 Lenox St. Kurios drau
gės galite prisidėti prie to dar
bo, malonėsite kreiptis pas jas 
gavimui tikietų.

Taipgi kliubietės iškėlė kri
tiką toms organizacijoms, ku
rios nesilaiko Sąryšio , taisyk
lių : rengia pramogas be susi
tarimo su Sąryšio sekretoriu
mi. Tas turi būti sutvarkyta. 
Kurios organizacijos rengiate 
biznišką parengimą, tuojau 
užsiregistruokite pas Sąryšio 
sekr. P. Krakaitį, 760 Lenox 
St. Tel.: DR. 1091.

• • •

Mezgėjų grupės komisija, d. 
J. Butėnienė, pranešė, kad da
bartiniu laiku nereikia pirkti 
siūlų mezginiams, Russian 
War Relief skyrius duoda siū
lus veltui, tik reikalingas dar
bas ir reikia nueiti parvežti. 
Mezgėjų darbas dar gerai gy
vuoja. Draugės dirba, kiek ka
tra gali geriausia. Siūlams 
pirkti ižde buvo virš $50. Tie 
pinigai paskirti dėl Russian 
War Relief.

Moterų Choro komisija pra
nešė, kad choras baigs pamo
kas pabaigoj gegužės ir turės 
vakacijas iki rudens, bet už
baigai sezono, tai yra gegužės 
30 d., duos gerą programą per 
radijo.

Prie progos noriu pranešti, 
kad Motinų Dienos paminėji
mui d. E. Grabauskienė auka
vo $1 dėl maisto, bet per ko
misijos neatsargumą nebuvo 
įrašyta į sąrašą jos auka. Pra
šome atleisti už klaidą.

Nors jau vasara prasideda 
ir, gal būt, oras atšils, bet 
draugės neturite patingėti lan
kyti susirinkimus. Todėl birže-

lio 17 d. atminkite, kad įvyks 
susirinkimas. Ne tik pačios at
eikite, bet ir naujų narių atsi
veskite.

Beje, praėjusį susirinkimą 
įstojo trys naujos narės į mū
sų LMP Kliubą. Malonu tas 
drauges pasveikinti ir geistina, 
kad lankytų susirinkimus.

Serga V. Smalstienč
Mūsų mylima draugė ir vei

kėja Vera Smalstienė, gyve
nanti 14554 W. 10th Rd., Ro
yal Oak, Mich., sugrįžus iš 
Vilnies šėrininkų suvažiavimo 
staigiai susirgo ir geg. 18 d. 
jai padaryta operacija Fordo 
ligoninėj. Dabar dar randasi 
ligoninėj — F.213, bet po va
liai sveiksta.

Antra draugė, Betty Kamph 
(Kvietinskiutė), draugų Gra
bauskų dukrelė, sirgo Sarato
ga General ligoninėj, bet jau 
sugrįžo, randasi pas motiną, 
10232 Cardoni. Ji taipgi po 
operacijos laipsniškai sveiks
ta.

Linkiu abiem gerai pasveikt.
Trečia draugė, Natalija As

trauskienė po operacijos sirgo 
porą savaičių savo namuose. 
Girdėjau, kad jau susveikėjo.

M. Alvinienė.

Nesuvartotus nuo kepamos 
mėsos suvarvėjusius taukus 
reikia karštus perkošti ir pa
sidėti naudojimui kepant tūlus 
miltinius pyragaičius arba ir 
mėsas, kuriose nėra riebalų.

Perplovus išskalbtas skary
tes ir kitus švelnius baltinius 
vandeniu, kuriame ištirpyta 
biskelis Boric Acid, jie atrodo 
vaiskesniais ir geriau prosina- 
si.

figuros moterims gražiai 
tiks pagal šią formą pa
siūta suknelė. Diktos mo
terys atrodo smulkesnė
mis, jeigu dėvi tamsios ar 
išilgai dryžuotos medžia
gos sukneles, o vengia 
lapuotų ar stambiai klėt- 
kuotų medžiagų.
Užsakant formą pažymėkite 

jos numeri, dydį ir kartu su 
16c. pinigais ir savo pavarde 
ir adresu pasiųskite: Federa
ted Press Pattern Service, 106 
Seventh Ave., New York City.
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(Tąsa)

Paskui jie visi ėmė gerti arbatą, kal
bėjo ramiai, bet tyliai ir atsargiai. Ir 
gatvėje nutilo, varpas nebegaudė. Dvi 
dienas jie paslaptingai šnabždėjosi, išei
davo kieminėti, pas juos taipgi apsilan
kydavo svečiai ir kažką smulkiai pasa
kodavo. Aš labai norėjau suprasti —kas 
atsitiko? Bet šeimininkai slėpė nuo ma
nęs laikraštį, o kai aš paklausiau Sidoro- 
vą—už ką užmušė carą, jis tyliai atsa
kė:

— Apie tai uždrausta kalbėti...
Ir visa tai greit nusitrynė, apsitrau

kė kasdieniais niekniekiais, bet man ne
užilgo teko pergyventi labai nemalonią 
istoriją.

Vieną sekmadienį, kai šeimininkai iš
ėjo ankstyvųjų mišių klausytų, o aš, už
kaitęs virtuvą, išėjau kambarių aptvar- 
kytų, — vyresnysis vaikas, atsikraustęs 
į virtuvę, ištraukė iš virtuvo kraną ir 
ėmė juo pastalėje žaisti. Anglių virtuvo 
kamine buvo daug, ir kai vanduo išbėgo, 
virtuvas atsinitavo. Dar kambariuose be
būdamas, aš užgirdau, kad virtuvas bai
siai ūžia, o įėjęs į virtuvę, persigandęs 
pamačiau, kad visas virtuvas pamėlyna
vęs ir dreba, lyg norėdamas pasišokėti 
aukštyn. Atsinitavęs kranas liūdnai nu
sviręs, dangtelis nuvažiavęs į šoną, iš po 
rankenėlių varvėjo alavo lašai,— mels
vas virtuvas atrodė nebeatsipagirioja- 
mai pasigėręs. Aš apipyliau jį vandeniu, 
jis sušnypštė ir liūdnai sukrito ant grin- 
dų.

— Pasigirdo skambutis, aš atidariau 
duris ir, senutės paklaustas, ar gatavas 
virtuvas, trumpai atsakiau:

— Gatavas.
Šitas žodis, ištartas iš baimės ir sumi

šimo, buvo suprastas, kaip pasityčioji
mas, ir padidino bausmę. Mane apkūlė. 
Senutė karšė pušinių balanų puokšte, 
nuo to nelabai teskaudėjo, bet paliko po 
nugaros oda daugybė gilių rakščių; va
karop nugara ištino, kaip pagalvė, o kitą

Juška Auksaburnis Ar
ba Daktaras Ne

praustaburnis
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

visuotiniame susirinkime, 
ugniagesių suvažiavime, er
žilų laikytojų draugijos su
sirinkime, nulenkė prieš 
Rentelną sprandą ir priė
mė palaiminimą.

Tą pačią dieną naujas iš
gama pradėjo papūgiškai 
per Kauno ir Vilniaus radi
ją pamėgdžioti didįjį Vo
kietijos melagį Gebelsą.

Pasitepęs vokišku mar- 
meliadu liežuvį, Juška da
bar kiekvieną savaitę stū
gauja per radiją, ne tik 
kviesdamas iškarti žydus, 
išpjauti marksistus, jis 
šmeižia ir drabsto purvais 
visa, kas didinga ir kilnu 
šioje pasaulio tautų kovoje 
su vokišku fašizmu. Herr
Juška taško savo apnuody
tas hitleriniais nuodais sei
les ant visa to, kas lietuvių 
tautai šventa ir brangu. 
Sena lietuvių patarlė sako: 
šuns balsas į dangų neina. 
Plepio Juškos, pasidariusio 
Lietuvoje gebelsiška bež
džione, fašizmo “teoreti
ku,” niekas ir neklauso. 
Lietuvis žino, už kiėno gra
šius šis išgama loja.

Toks tas Juška “auksa
burnis” arba daktaras ne
praustaburnis !

Naciu Priešai Degina 
Fabrikus Rumunijoj
London. — Žinios iš Bu- 

diątesto, Rumunijos sosti
nės, praneša, kad hitleri
ninkų priešai jau antrą 
kartą padegė didžiausią ten 
audimų fabriką.

Nashua, N. H.
Sukėlė $100 Aukų

Pagalbai So v. Sąjungos V. 
Vitkauskas ir J. Egeris surin
ko abu po $50, tai yra bendrai 
$100 aukų užlaikymui Botki- 
no ligoninės Maskvoje. Per J. 
Egerį aukavo sekami asmenys. 
Joseph Egeris $12, po $5 au
kavo: Johnson Grain Co. ir 
Edward Daueoult; A. Simoneu 
$4 ir po $2 aukavo: Mrs. M. 
Jonienė, Mrs. M. Pekarskas, 
John Stančiukas, Wm. Nut
ting, Inc.

Po $1 aukavo: Bergs Shoe 
Store, Mike Baturna, Fred 
Holden, W. Aliukonis, J. H. 
Morin, S. A. Radzevičius, F. 
Vainauskas, Mrs. Miškinis, Joe 
Jonis, C. Nevens, Mercer Bro
thers Co., George Fuller ir L. 
Guertin.

Po 50 centų: A. L. Mercer, 
S. Raphis, Julnes Corosa, 
John Moksolla, R. Levesani ir 
J. Simutis.

Visiems aukavusiems taria- 
me širdingai ačiū.

J. Egeris.

Jei pirksi bonus — mum* ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

Prekybinių laivų jūreivis, gavęs USA Armijos me
dalį, stovi su CIO prezidentu Murray. Pastarasis aiš
kina jūreivio, Roberto Reese Clayj nuopelnus ■*— jis 
išgelbėjo 17 jūreivių gyvybes, hors pats buvo sužeis
tas. Clay priklauso National Maritime Unijai (ČtO)

dieną apie pietus šeimininkas buvo pri
verstas vežti mane į ligoninę.

Kai gydytojas, juokingai ilgas ir lai
bas, apžiūrėjo mane, jis tarė ramiu, ki
miu bosu:

— Čia reiks sustatyti protokolas apie 
žiaurų kankinimą.

Šeimininkas paraudo ir ėmė kažką ty
liai kalbėti gydytojui, o tas, žiūrėdamas 
per jo galvą, trumpai atsakė:

— Negaliu. Negalima.
Bet paskui paklausė mane:

— Skųstis nori?
Man labai skaudėjo, bet aš atsa

kiau :
— Nenoriu, gydykite greičiau.....
Mane nuvedė į kitą kambarį, paguldė 

ant stalo, gydytojas traukė rakštis malo
niai šaltomis žnyblelėmis ir šnekučiavo:

— Puikiai išdirbo tau kailį, prieteliau, 
dabar tu būsi nebeperlyjamas...

Pabaigęs darbą, kuris mane baisiai 
kuteno, jis tarė:

— Keturiasdešimt dvi rakštys ištrauk
tos, atsimink, prieteliau, paskui girsies ! 
Ateik rytoj, šituo pačiu metu, pertver
siu. Dažnai muša?

Aš pagalvojau ir atsakiau:
— Seniau — dažniau mušdavo....
Gydytojas nusikvatojo.
— Viskas geryn eina, priteliau, vis

kas!
Kai jis išvedė mane pas šeimininką, 

tai pasakė jam:
— Prašome priimti, pataisytas. Rytoj 

atsiųskite, pertversime. Jūsų laimei, ko
mikas jis......

Kai važiavome, pasisamdę vežėją, šei
mininkas kalbėjo man:

— Ir mane, Pieškovai, taipgi mušda
vo — ką padarysi? Mušdavo, brač! Ta
vęs vis dėlto nors aš pasigailiu, o manęs 
nebuvo net kas pasigaili! Žmonių visur 
—pilna, o pasigailėti — nėra nė vieno 
šunsnukio! Ak, žvėrys — vištos....

Jis visą kelią koliojosi, aš gailėjau jo 
ir buvau jam dėkingas, kad jis kalba su 
manim žmoniškai.

(Bus daugiau)

Ambridge, Pa.
Kadangi iš mūsų miesto nie

ko į laikraščius neparašo, tai 
atrodo, kad mes nieko ir nevei
kiame. Bet taip nėra. Mes vei
kiame pagal mūsų išgalę ir 
kiek leidžia aplinkybės.

Lietuvių Komitetas Pagel- 
bai Sovietų Sąjungos prisiun
tė mums dvi knygeles kovo mė
nesį. Vienos knygelės kuponus 
pardavėme visus ir tai buvo 
$40, antros knygelės pardaviau 
kuponų už $34.50, tai bendrai 
pasidarė $74.50. Ir visi pinigai 
pasiųsti kovo mėnesį.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū ir kartu atsi
prašome, kad ilgai tas spaudoj 
nebuvo paskelbta. Negalėjau 
paskelbti, nes didelės dalies pa
vardės sunkiai įskaitomos, tai 
norėjau patikrint. Stambesnes 
sumas aukavo sekami draugai:

, Po $10 S. Bagurskas ir A. 
P.L.A. Kliubas. Po $5 aukavo: 
J. Einukis, J. Marazas, P. Ka
valiauskas ir P. Karsokas. Šir
dingai ačiū draugei Juzei Ka
valiauskienei, kuri daugiausiai 
pasidarbavo aukų surinkime, 
taip prakilniam reikalui.

J. Briedis.

E A I S V £

Grakšti mergina, atsistojusi prie International 
Harvester Korporacijos fabriko vartų (Čikago
je), apklausinėja darbininkus ar jie- sutinką, 
kad antrasis frontas Europoje būtų greit atida- 
ryts ir Hitleris, kaipo vyriausias prięšas, pirmiau 
būtų sunaikintas,—paskui japoniški banditai.

Detroito Žinios
Apie Velionį K. Kavaliūną
Rodosi, dar niekas nerašė į 

laikraštį apie velionį Klemen
są Kavaliūną ir jo šeimą. Ve
lionis Klemensas Kavaliūnas 
išgyveno eilę metų Detroite ir 
jis su savo šeima sugyveno ge
rai, išaugino tris dukteris ir 
jau visos yra vedę.

Klemensas mirė gegužės 2 
d. ir iškilmingai palaidotas. 
Paliko liūdesyje savo mylimą 
žmoną Alice Kavaliūnienę, 
2456 McPherson St., taipgi 
tris dukreles ir žentus su tri
mis anūkais ir viena anūke.

Jis turėjo du brolius čia 
Amerikoj, Karolių ir Kastantą, 
ir daug savo artimų giminių 
ir draugų.

Moteris Alice. Kavaliūnicnė, 
pareiškė gilią padėką visiems 
giminėms ir prijautėjams, ku
rio pasitarnavo laike laidotu
vių. Velionis Klemensas per il
gą laiką vis nęsveikavo ir ne
turėjo progos prigulėti prie 
pažangesnių organizacijų, bet 
velionio žmona pasipirko kele
tą karo paskolos bondsų ir 
įstojo į Lietuvių Moterų Pa
žangos Kliubą. Tikimės, kad 
d. Kavaliūnicnė ne po ilgam 
prisidės ir prie mūsų plates
nio veikimo.

Būsimas Piknikas
Birželio 6 d., Beechnut Gro

ve parke, įvyks trijų organiza

Toronto, Canada
Aptamsinimas Toronto

Geg. mėn. 18 d. tarp 9-10 
vai. vak. įvyko Toronto ap
tamsinimas. Tai jau aštuntas 
toks aptamsinimas prasidėjus 
šiam karui. Aptamsinimas, 
kaip oficialiai pranešimai tei
gė, buvęs labai pasekmingas. 
Šiuo kartu buvo beveik visos 
civilės apsaugos jėgos pasta
tytos ant kojų saugojimui įvai
rių nuotikių.

Mėsa ant “Ration”
Su 27 d. geg. mėsos pirki

mas, Kanadoj bus griežtai ąp- 
rubežiuotas. Kiekvienas asmuo 
galės gauti mėsos tik už kupo
nus, nuo vieno iki dviejų ir 
pusė svaro į savaitę atsižvel
giant į mėsos rūšį. Katrie daug 
mėsos iki šiolei valgė, tie tu
rės savo diržus patraukti tam
priau.

Anglys Pabrango
Toronto miesto anglių dyle- 

riai su miesto ponų pagalba 
iškovojo iš “Wartime Prices 
and Trade Boardo” 75 centus 
ant tono anglių. Miesto val
dybos didžiuma tam išėjo prieš 
su dideliu griežtumu.

Tam tikslui buvo sušaukta 
daug masinių mitingų visame 
Toronte, nuo kurių, buvo išneš
tos rezoliucijos prieš anglių 
pabranginimą. Tie protestai 

cijų pirmas piknikas. Pikniką 
rengia Lietuvių Moterų Pažan
gos Kliubas, LDS 21 kp. ir 
LLD 52 kp. žinome gerai, kad 
šiemet bus mažai piknikų dėl 
tam tikrų kliūčių, todėl birže
lio 6 d. rengkimės dalyvauti 
skaitlingai, nes dabar gražiau
sias laikas į laukus išvažiuoti: 
medžiai ir žolynai žaliuoja, 
paukščiai čiulba ir visa gam
ta atgijo. Todėl, manau, kad 
sekmadienį visi pasimatysime 
draugės Urbantienės darže, 
ant Middlebelt Rd. Gaspadi- 
nės žada gerai pavaišinti vi
sus.

Dviejų Metų Paminėjimas

Birželio 20 d. įvyks didelis 
paminėjimas dviejų metų 
žiauraus karo arba hitlerinin
kų užpuolimo ant Pabaltijos 
valstybių — Lietuvos, Latvijos 
ir Estonijos, tai yra, Sovietinių 
respublikų ir visos Sovietų Są
jungos. Tikrenybėje, sueina 
du metai birželio 22 d., bet 
dėl patogumo paminėsime bir
želio 20 d. Parengimas trijų 
tautų įvyks Lietuvių svetainė
je, ant 25-tos ir Vernor gatvių, 
2 vai. po pietų. Bus muzikalė 
programa ir eilė gerų kalbė
tojų. Įžanga visiems dykai. 
Todėl nepamirškite birželio 
20 d.!

Alvinas.

anglių pabranginimą suspen
davo vienam mėnesiui. Mėne
siui pasibaigus, 18 d. geg. pa
skelbė, kad anglių dylerių rei
kalavimai buvo teisingi ir an
glių kainos pakeliamos 75 
centais ant tono. Toronto ‘vi
suomenė tuo labai pasipiktino, 
jei anglių kainos būtų kelia
mos visoj Kanadoj, tai būtų 
daugiau pateisinamas žings
nis, bet tas žingsnis buvo pa
darytas tik prieš . Toronto 
miesto gyventojus. Ateinančią 
žiemą Toronto miesto gyven
tojams anglys kainuos pusan
tro milijono dolerių daugiau .

Miesto valdyba protestuo
dama nutarė atidaryti Toron
to savivaldybės anglių yardą 
su 100,000 tonų, įtalpos ir su
teikti miesto gyventojams an
glių žemesnėmis kainomis.

Reporteris.
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Hartford, Conn
Iš Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo Veiklos
Gegužės 16 dieną kliubas 

savo svetainėje turėjo nepa
prastą koncertą. Kliubo pirmi
ninkas J. Pilkauskas atidarė 
parengimą paaiškindamas ke
liais žodžiais, ant kiek kliubas 
yra padaręs progreso nuo įsi
gijimo namo. Paskui pakvietė 
Mr. W. M. Chase programos 
vedimui. Programa maž daug 
taip buvo vedama, kaip sura
šyta knygutėje, tik išskiriant 
vieną kitą pakeitimą.

Prasidėjo ir programa. Pir
miausiai grupė merginų, vado
vystėj Marytės Čeponytės su
dainavo Amerikos himną ir 
dar kelias kitas dainas. Jos 
atliko labai gerai. Solistės Su- 
zana Griškiutė ir Ona Vailio- 
nienė žavėjo publiką savo iš
lavintais, balsais ir pritaikin
tais nudavimais. Jonas Rama
nauskas sugrojo keletą solo 
ant smuiko, o pianu jam prita
rė Aida Pilky. Reikia pasaky
ti, kad Jonas nuolatos smar
kiai žengia pirmyn muzikoj. 
Seserys Seliokiutės labai gra
žiai sudainavo duetą, joms 
smarkiai publika pritarė ap
lodismentais. Klasiškai pašoko 
Alice & Castle ir Throe Flash
es grupės, kurios patiko publi
kai.

O jau didžiausį pritarimą 
gavo, tai 5-kių metų mergaitė 
Beverly Johnson, kuri dekla
mavo pritaikindama žodžių 
prasmei nudavimus. Ji užbaigė 
eilėmis, kurios buvo pritaikin
tos šio karo kaltininkams — 
kraugeriams, priešakyje su jų 
Hitleriu. Už jos taip gražiai 
atliktą darbą rengėjai suteikė 
jai $5 dovaną.

Tarpe dalyvių nemažai ma
tėsi ir kitų tautų žmonių. Ben
drai, publikos buvo apie 500. 
Nuo parengimo likęs pelnas 
eis kliubiečių pagalbai, kurie 
tarnauja armijoje. Reiškia, pa
rengimas pilnai pavyko. Teko 
girdėti, kad žmonėms labai 
patiko programa. Bravo, kliu- 
biačiai, už jūsų atliktą gražų 
darbą!

Iš Susirinkimo
Gegužės 17 dieną, Liet. 

Amerikos Piliečių Kliubas tu
rėjo savo mėnesinį susirinki
mą. Atstovai raportavo, kurie

dalyvavo Lietuvių Sąryšio dar
že. Paaiškėjo, kad trūksta 
darbininkų prirengimui daržo, 
tinkamo piknikams. Kliubas 
paskyrė dar šešis darbininkus.

Biznio skyriaus raštininkas 
Ant. Laskus išdavė raportą. 
Pasirodė, iš jo finansinio ra
porto, kad balandžio mėnesį 
liko nemažai pelno. Raporta
vo atstovas J. Kazlovas, kuris 
dalyvavo kartu su kitų drau
gijų atstovais siuntime punde
lių lietuvių vaikučiams, ran
dantiesiems Sovietų Sąjungoj. 
Iš jo raporto pasirodė, kad 
trumpoj ateityj bus surengta 
tam garbingam darbui paren
gimas. Kliubas veik vienbals- 
siai paskyrė $25 pundelių rei
kalui ir dar išrinko du atsto
vus. Gražus pavyzdys ir ki
toms draugijoms.

Buvo perstatyta į kliubą 4 
nauji kandidatai, o du likosi 
priimti jau iš pirmesnių kan
didatų : vienas daktaras Povi
lionis, o kito nenugirdau pa
vardę.

Mirė J. Krivinskas

Mirė J. Krivinskas, buvęs 
kliubietis ir švento Jono Evan
gel. Draugijos narys. Abi 
draugijos gražiai patarnavo jo 
palaidojime. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. Lai 

■būna jam lengva žemelė!
Gegužinis Išvažiavimas 

Atšauktas

Kliubas buvo nutaręs turėti 
išvažiavimą Lietuvių Sąryšio 
Darže, sekmadienį, gegužės 
30 d. Bet iš priežasties gazo
lino stokos, tai nutarta išva
žiavimas atšaukti, jo nebus. 
Vietoj to, bus surengtas pa
rengimas Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainėje, kur 
bus gera muzika. Todėl visus 
prašome tą įsitėmyti, kad vie
toj išvažiavimo darže, tai bus 
parengimas kliubo salėj, ge
gužės 30 dieną.

Kliubietis.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa. 
Telefoną* Poplar All*

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

būsite patenkinti.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Įsigykite šią naudingą knygelę:
KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” patašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

▲dr. CHAS. P. KAL 
♦ KnycelSi Autoriui

KAINA 35c. ~

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N* Y,

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
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Hitlerininkai Nužudė 35 
Tūkstančius Francūzy
London.— Tautinis Pran

cūzų Komitetas, kūno pir
mininkas yra gen. de Gaul
le, pranešė, jog naciai per 
trejus metus nužudė 35 
tūkstančius civilių Franci- 
cijos gyventojų.

Lenkai Atėmė iš Nacių 45 
Politinius Kalinius

London. — čionaitiniai 
lenkų valdininkai teigia, jog 
talkininkam nušlavus fašis
tus Tunisijoj, žymiai pa
smarkėjo Lenkijos patrijo
tų kova prieš hitlerininkus.

Lenkų partizanai užpuolė 
traukinį ant Varšavos-Liub- 
lino geležinkelio ir atėmė iš 
nacių 45 vežamus politinius 
kalinius. Lenkai nukovė še
šis vokiečių žandarus ir su
žeidė 20 kovoj dėl trauki
nio. Krito ir du lenkai.

Lenkų patrijotai nusmer- 
kė ir numarino tuos nacius, 
kurie neseniai nužudė 101- 
ną politinį kalinį Lidoje ir 
Baltstogėje.

Angly Armijos Nuo
stoliai iki Šiol

London, birž. 1. — Ang
lijos vyriausybė oficialiai 
paskelbė, jog per trejus me
tus karo anglų kariuomenė 
turėjo šitokių nuostolių: 
92,089 užmušta, 226,719 be 
žinios dingę, 107,891-nas ne
laisvėn paimta ir 88,294 su
žeista. Taigi viso Anglijos 
kariuomenės nuostoliai sie
kė jau 514,993.

Bulgarijos fašistų val
džia paskelbė, kad visiem 
žydam leidžiama bile kur 
užsienin išvažiuot, apart 
Turkijos ir Palestinos.

Holandijoj naciai sušau
dė dar šešis žmones, tarp jų 
ir 15-kos metų berniuką. 
Šie holandai, girdi, buvo pa
vojingi vokiečių armijai ir 
jos įrengimam.

HITLERIO LAKŪNAI UŽMU
ŠĖ 10 LONDONIEČIŲ

London, birž. 1. — Bom
barduodami Londono prie
miesčius naktį, vokiečių la
kūnai užmušė 10 civilių 
žmonių ir pavojingai sužei
dė kelis.

Keturi priešų lėktuvai ta
po nušauti žemyn.

NAUJI AŠIES REIKALAVI
MAI IŠ RUMUNIJOS

Washington.— Amerikos 
lektuvlaivis Enterprise iki 
šiol nuskandino jau 19 japo
nų laivų ir nušovė žemyn 
185 priešų lėktuvus.

Australija, birž. 1. — 
Amerikiečiai ir australai 
lakūnai numetė 36 tonus 
bombų į japonų stovyklą 
Lae, Naujoj Guinejoj.

Montello, Mass.

London. — Žinios iš Bal
kanų teigia, kad Hitleris 
pareikalavo dar šimtų tūk
stančių Rumunijos kariuo
menės ofensyvui prieš So
vietus. Naciai taipgi reika
lauja daugiau maisto iš ru
munų.

Rumunijos valdžia, sako
ma, abejoja, ar patenkint 
vokiečių reikalavimus. Nes 
fašistiniai rumunų valdovai 
jau pradeda netikėt, kad 
Hitleris laimėtų karą.

SABOTAŽAS PADARE DI
DŽIŲ NUOSTOLIŲ NACIAM
London, birž. 1. —Skai

čiuojama, kad Hitlerio prie
šai užimtuose kraštuose iki 
šiol tiek suardė bei sugadi
no fabrikų, mašinų ir ge
ležinkelių įrengimų, jog pa
dare 4 bilionus 500 milionų 
dolerių nuostolių. Tvirtina
ma, jog tokiu būdu nupul- 
dyta hitlerininkų pramonė 
22 procentais.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

London, birž. 1. — Vėl 
išskrido pulkai Anglijos 
lėktuvų bombarduot na
cius.

Chungking, Chinija, birž. 
1. — Chinai, supliekdami 
75,000 japonų ties Ichangu, 
laimėjo vieną iš didžiausių 
pergalių savo kare prieš į- 
siveržėlius.

Maskva, birž. 1. — So
vietų kariuomenė išdaužė 
nacius dariusius ataką ties 
Lisičansku/ o jų likučius 
nugrūdo atgal. 

9

Roma. — Italų radijas 
pasakojo, kad ties Gibral
taru susitelkę 104 talkinin
kų laivai; esą, matomai, 
ruošiasi įsiveržimui prieš 
Ašį Europoj.

įvairios Žinios
Pora savaičių atgal mirė 

Antanas Baltrėnas, sulaukęs 
apie 60 metų. Prigulėjo prie 
Lietuvių Piliečių Kliubo, tur
būt ir prie kitų pašalpos drau
gysčių, dirbo pas Napp Shoe 
Co. Palaidotas laisvai miesto 
kapinėse.

Pradžioj gegužės mėnesio 
apsivedė Nikolo ir Nelės Am
brasų sūnus su francūzų tau
tybės mergina. Linkime gero 
pasisekimo jaunavedžiams. 
Ambrosai yra dienraščio Lais
vės skaitytojai, pažangūs ir 
darbininkų judėjimo rėmėjai.

Vedasi Jono ir Onos Vaite
kūnų' sūnus Algirdas su Nor
ma V. Ellis, šliūbas įvyks bir
želio 6 dieną, 3 vai. po pietų, 
Gethsemore liuteronų bažny
čioj, Brocktonė. Vestuvės pra
sidės po pietų, Lietuvių Tau
tiško Namo svetainėj. Tėvai ir 
jaunavedžiai užprašo savo gi
mines ir pažįstamus į vestuvių 
pokilj, kurie negavote pakvie
timo iš priežastieą neturėjimo 
antrašo, tai kviečiami per 
dienraštį.

Vaitekūnai yra seni Laisvės 
skaitytojai ir nuoširdūs darbi
ninkų judėjimo rėmėjai. Lais
vės apsigynimo bylai Vaitekū
nas aukavo per Geo. Šimaitį 
$5 ir sako: “Naciai ir jų 
agentai turi būti nugalėti!”

Ištikrųjų montelliečiai Lais
vės bylos vedimui nemažai jau 
išsijudino, vienas kitas jau au
kojo po $1. Neužmirškim dr- 
go Vaitekūno pareiškimą, au
kokime dienraščio apgynimui 
po penkinę, dešimtinę, kas 
kiek galime ir dienraščio tei
sės turi būti apgintos.

Žblynas.

Malden, Mass.
Aukos Ambulansų Pirkimui 
Per Pasidarbavimą Draugių

M. Kapchunienes ir K. 
Zinskienės

Sulyg blankų, kurias išdavė 
Massachusetts Lietuvių Komi
tetas dėl šių draugių, čionai 
paduodu tuos vardus, kuriuos 
gavau. Apie mūsų gerą draugę 
M. Kapchunienę prisieis daug 
kas pasakyti, tačiau šiuo kar
tu mes į jos asmenybę nesigi
linsime ir kaip sunkiai ji dir
ba. Ji vis dar dirba šį darbą, 
taigi mes paliksime ją dėl at
eities. Daugumai Massachu
setts lietuvių bus didelis sur- 
praisas žinoti ir pažinti ją. 
Apie ją mūsų komitetas pa
gamins rašinį ateityje. Dabar 
aš noriu užrekorduoti vardus 
aukotojų :

Draugė K. Zinskienė auka
vo $25.

Po $5 aukavo: Adella 
Kapchunas, Juozas Kapchu- 
nas, Antanas Martinkus, Wil
liam Barnovich, Paul Geleži
nis, Dikis Dainikas.

Po du doleriu: A. F. Kra
sauskas, William Norkevas, 
Mikolas Muliea, Juozas Me- 
densky.

Po $1 aukavo: Alfred Le- 
donne, S. Kobbin, Betty Food 
Shoppe, I. Rossman, Royal 
Shoe Repairing, Marion O’
Brien, David Risman, Michal 
Whitestonekiso, M. Waskielas, 
St. Snawkasy, Thomas Gudai
tis, Catherine Smith, Alex. 
Kurkis, William Wistila, Jose 
Meškinienė, Peter, Walent, Ji
mmie, Waitkrius, Mike Turkis, 
William Karsok, William S. 
Brunil, K. M. Roland, Domice- 
lia Sabckienė, Marijona Sabe- 
kienė, Tucca S. Cape, M. Mur
phy, Alex. J. Sebeiks, Mrs. Al
ford Markin, M. Petriker, Nel
lie Piekaski, Mary Maidensky, 
Enterprise Store, Spirito ir 
Spinetti, Mr. ir Mrs. Rokows- 
ky, Herbert H. Kenny, Mr. 
and Mrs. McCaunon, C. C. 
Fawers, F. V. Bray, Pay and 
Take Furniture Co. Estran 
Kardas, Edward Rodd, Sun- 
kist Fruit Store, Chas. W. 
H award, Max Shelder, Palace 
of Sweets, L. A. Galtos, Louis 
Pollack, Enterprise Dept. 
Store, F. W. Woolworth Store, 
Leo Abbene, Mellons Andy, 
Myer Goodman, J. L. Mac- 
Laughlins Co. Anna Fredberg, 
Toga Furniture Co. Mr. and 
Mrs. Fredrick J. Boyle.

Draugės M. Kapchunienė ir 
K. Zinskienė prisiuntė $120. 
Skaitytojai gali patys įsivaiz
duoti, kaip sunkus ir rūpestin
gas pasidarbavimas jųjų buvo. 
Vardan komiteto, mes dėkoja
me daug dėl abiejų draugių, 
kurios energingai pasidarbavo.

Sekretorius.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
Reikia keletoš pradinių rankų dar

bui ar prie siuvamų mašinų. $18 
pradžiai, lengvas darbas, nuolatinis, 
greitas pakilimas. I^Iathilde, 135 
Madison AVe., New York City, N.Y.

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

DIENINIS IR NAKTINIS DARBAS 
CHARLTON CO.

345 HUDSON STREET, NEW YORK.
(130),

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ APŽICRĖTOJOS

Dirbti aukštos klases East Side viešbutyje.
Labai prielankios darbo ) sąlygos. Aukštos 

algos. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL TUSCANY

120 East 89th St., N. Y. C.
(130)

ŠEIMININKĖS
Reikia išlavinimui, kambarių tvar

kymui ir maudynių paruošimui. 
Kambarių tvarkymo štabas pagei
dauja išlavinti jus pirmos rūšies, 
tikrai lavinto artistiško viešbučių 
kambarių tvarkymo. Proga geresnei 
ateičiai. Mokama alga mokinantis. 
Linksmos darbo sąlygos.

KREIPKITĖS I MR. TAXTER 
Employment Office

Hotel Governor Clinton
31st St. ir 7th Ave., New York City

(131)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35* metų 

Lengvas fabriko darbas 
GERA ALGA. TIK PILIETES

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

(130)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Pirmos klasės rezidenciniame viešbutyje. 

Kreipkitės: Mrs. Bennett. 
f

HOTEL TEN PARK AVE.
Park Ave., at 34th St., «. N. Y. C.

(129)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Lawrence, Mass.
Dienraštyj Laisvėj tilpusioj 

korespondėncijoj, kur buvo 
paduota vardai aukavusių nu
pirkimui trijų ambaulansų, pa
sakyta, kad M. Bulotas auka
vo $10, o turėjo būti $11. 
Taipgi buvo praleista sekamų 
asmenų vardai, kurie tam pa
čiam tikslui aukavo po $1: L. 
Gross, A. Subačienė, A. Ba- 
ranovskey ir Waicekotskie. 
Atsiprašau, aukavusius, kad 
per klaidą nebuvo, jų, vardai 
paskelbti.

Anglai Sako: Rusija Dau
giausiai Nuveikė Kare

Princeton, N. j. — Ve
dėjas Amerikiečių Viešo
sios Nuomonės Instituto, 
George Gallup pranešė, kad 
Anglijos piliečiai buvo ap
klausinėti, kurie kraštai 
daugiausiai nuveikė šiame 
kare.

Krūvon sudėjus, buvo 
gauta šitokie anglų atsaky
mai: Rusija nuveikė 50 
procentų, Anglija 42 proc., 
Chinija 5 proc. ir Jungtinės 
Valstijos 3 procentus.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, birželio 3 d. įvyks 

visuotinas organlzačijų kuopų na
rių ir Veikiančio Komiteto susirin
kimas. Draugai, prieš mus stovi la
bai daug svarbių reikalų — būtent: 
Convėntion Hali parengimas, pra
kalbos 20 d. birželio, “L.” Bankieto 
raportas; sukėlimo bonų pirkimų 
bomberiui ir kiti Svarbūs reikalai. 
Susirinkimas įvyks Liaudies Name, 
8 v. v. Už rezervuotus tikietus dėl 
Convention Hali parengimo, sugrą
žinkite pinigus. — Šekr. S.

(128430)

MERGINI] - MOTERĮ] 
SCHRAFFT’S

PATYRIMO 
NEREIKALINGA 

GERA ALGA 
Duodama Valgis ir Uniformos 

PRIE STALŲ 
PATARNAUTOJOS 
Pageidaujama linksmų, patikimų, 

inteligentiškų jaunų merginų stoti j 
mūsų štabą. Darbo sąlygos pas mus 
yra tokios, kad daugiau kaip tūkstan
tis mūsų darbininkių yra su mumis 
virš 15 metų. Žingeidūs darbai su už

tikrinta ateičia

SODA MERGINOS
Apsukrios jaunos moteriškės, kuriom 

myli veiklų darbą prie publikos; mūsų 
soda merginos yra žinomos savo gyvu
mu, gaivia išvaizda ir inteligentišku 
patarnavimu, suteikiamu Schrafft’s 
gerbiamiems kostumeriams ; bendras ir 
sutartinas kooperatyvis darbas šian
dien . darbą daro linksmu. Užvis ge
riausia, tai kartą jūs įstojate į mūsų 

štabą, jūsų progos pakilimui yra 
skaitlingos.

VALANDOS: 11 RYTO IKI 8 V. VAKARO 

AR NUO 3 V. POPIET IKI VIDURNAKČIO 

PARDAVfiJOS-MERGINOS
KEPĖJOS

ANKSTYVIOM VALANDOM

VIRĖJOS
REIKALINGOS MOTERYS, ĮDOMAUJAN
ČIOS! VIRIMU. PATYRUSIOS NAMIE AR

RESTAURACIJOSE

GREITAS PAKILIMAS. 
PUIKIAI IŠLAVINAME GĖRAM AMATUI.

INDŲ MAZGOTOJAI
VIRTUVĖS DARBININKAI 
PILNAM LAIKUI AR LAIKE PIETŲ

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avenues
NEW YORK CITY

(130)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.

HOTEL DIXIE
250 West 43rd St., New York City

STOKITE Į MŪŠĮ!
Gaminkite Karui Produktus

SULFA DRUGS
Pasisliepimo Spalvos 
Gumos Chemikalai

Nuolatinis Darbas
Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
Reguliariai Viršlaikiai

Automatiškai Keliamos Algos 
Tiesi, Greita, Pigi Transportacija.

(Patogus busais nuvažiavimas tiesiai nuo Mid
Town New Yorke per Super Highway iki 
fabriko. Nėra sustojimų, nėra pasikeitimų.)
(Vyrai dabar dirbanti kaipo aukštai išla
vinti darbininkai karinėse pramonėse nebus 
priimami be paliudijimo iš darbdavio jo rei
kalingumo darbdaviui, kuriam dabar dirba

ar United States Employment Service.)

PASITARIMUI SU
KOMPANIJOS

ATSTOVU
Kreipkitės į

U. S. EMPLOYMENT 
SERVICE

į
Of the War Manpower Commission

87 MADISON AVENUE
3-čios lubos, Manhattan

205 SCHERMERHORN ST.
9-tos lubos, Brooklyne

29-27—41 ST AVENUE,
LONG ISLAND CITY

Nuo 9 Vai. rytais iki 4:30 popiet.

BIRŽELIO 1, 2, 3, 4.
Calco Chemical Division

American Cyanamid Co.
Bound Brook, N. J.

NEMOKAMAI
PARŪPINAMAS DARBAS

(131)

VIEŠBUČIAM DARBININKAI
BAGAŽŲ PORTERIAI 

Apvalytojai—ruošai vyrai 
GERA ALGA 

KREIPKITĖS I TIMEKEEPER
HOTEL BARBIZON

140 E. 63 St., New York City
(130)

VYRAI-BERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

DIENINIS IR NAKTINIS DARBAS
CHARLTON CO.

345 HUDSON STREET, NEW YORK
(130)

NAKTINIAI APVALYTOJAI
Aukštos klasės East Side viešbutyje; geros 
algos; priimnios darbo sąlygos. Kreipkitės:

HOTEL TUSCANY
120 East 39th Street, N. Y. C.

(130)

PAPRASTI DARBININKAI 
Generaliniam fabriko darbui. 

GILLIS & GEOGHEGAN 
HOIST CORP.

728 61st St., Brooklyn
(130)

VYRAI PRIE METALO
Patyrę auto-viršų darytojai 

Geros darbo sąlygos 
Kreipkitės tuojau

MATTHEW J. MORRISSEY 
1165 Leggett Ave., . Bronx, N. Y.

(130)

ORLAIVIAM DALIŲ 
DARBININKŲ

Vyrai, nelavinti darbininkai nuo 
18—60 m. amžiaus, reikalingi dirbti 

karinėje pramonėje, mūsų 
Clifton fabrike.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFFICE

AIR CRUISERS, Inc.
330 Highland Ave*, Clifton, N. J.

Dirbantieji karinius darbus nesikreipkite.
(138)

VYRAI
DIRBTI LEDO IŠDIRBYSTĖJE 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
KNICKERBOCKER ICE CO.
304 WEST 67TH ST., NEW YORK CITY

(130)

AUTO VIRŠŲ
ir

FENDER DIRBĖJAI
Patyrę metalistai, ekspertai ant fen
derių darbo; nuolatinis darbas Brook
lyn© vadovaujančiam Oldsmobile vers

lininkui ; aukšta alga.

J. I. S. MOTORS
1864 Coney Island Ave., Brooklyn

(Tarpe Ave. O ir P)
MATYKITE MR. GOLDBERG

(133)

LIGONINĖJE DARBININKŲ
Apvalytojų ir Virtuvėje Pagelbininkų 

Kreipkitės:
NEW YORK HOSPITAL

530 East 70th St., N. Y .C.
(130)

VYRAI
SCHRAFFT’S

PATYRIMO „ 
NEREIKALAUJAMA
Duodama Valgis ir Uniformos

GERA ALGA 
LĖKŠČIŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

SODA VYRAI 
APVALYTOJAI

DIENĄ AR NAKTĮ

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET 

Tarpe 5 ir 6 Avenues
New York City.

(130)

LIGONINĖJE DARBININKŲ
Skalbykloje Prosų Operuotojų 

Savaitinė Alga. Kreipkitės 
NEW YORK HOSPITAL

530 East 70th St., N. Y. C.
(130)

“Laisvėje” galima gauti
Apsigynimo Bonai

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAGELBINIŲ VYRŲ 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ

TURI BŪTI PILIEČIAI

Jei dirbate karo pramonėje, nesikreipkite 
Kreipkitės tarpe 9 A.M. ir 3 P.M.

EMPLOYMENT OFISE

TUBE REDUCING CORP.
520 Main Ave., Wallington, N. J.

(131)

VALANDOS: 2-4 Ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniai*.

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

A

0

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

C

V

Į<

C

c

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue
♦ BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5643

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) .

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

STENGER & STENGER, Optometrists
894-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

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

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.

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

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

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo.

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu J visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS................
«5 LOBIMEB STREET BROOKLYN, N. Y.



gęstąs Puslapis LAISVĖ Trečiadienis, Birželio 2, 1943

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

šv. Jurgio Draugystės priešpus- 
metinis susirinkimas {vyks trečia
dieni, birželio 2 d., 7:30 v. v. Liet. 
Am. Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Narių prašome daly
vauti, nes bus renkama dalis val
dybos sekantiems metams. — Ch. 
NeČiunskas.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs preseris dirb

ti prie aukštos rūšies vyriškų dra
bužių.

Taipgi reikalinga Finishers, mer
ginų ar moterų prie finišiavimo. 
Kreipkitės: Markowitz, 17 East 
16th St., New York City, N. Y.

„(126-131).

New Yorto^/ž^/Zinu n
ŠIMTAI TŪKSTANČIU SVIETO TEMDO 

ATMINIMU DIENOS PARADA;
ŠIMTAMETIS VETERANAS

New Yorko miesto metinia
me Atminimu Dienos parade, 
tarpe kitų, dalyvavo, važiavo 
pirmosiose eilėse, kaipo para
do maršalas, 99 metų senelis 
Civilio Karo veteranas George 
W. Collier. Jisai buvo vienin
telis praret ėjusiose Civilio 
Karo veteranų eilėse, kuris 
galėjo dalyvauti tradiciniame 
parade.

Garbės maršuotojas prava
žiavo pro tėmytojų standą 
88th St., lydimas garbės sar
gybos, laivyno ir armijos vir
šininkams saliutuojant. Atva
žiavus, tik dviem palydovam 
prigelbstint, jis šiaip taip ga
lėjo daeiti iki savo vietos gar
bės svečių suole, kur sėdėda
mas jisai per dvi valandas tė- 
mijo 32,000 paradą, marguo
jantį pagarbai tų, kurie padė
jo gyvastis Amerikos karuose.

Senelis George W. Collier 
ankstyboje jaunystėje kariavo 
už išlaikymą Amerikos demo
kratine ir už praplėtimą de
mokratijos, jis kariavo Lincol- 
no ir Grant vadovybėje. Atei
nančią savaitę jam sueis 100 
metų amžiaus.

Po parado įvyko ceremoni
jos prie Karių ir Jūrininkų Pa
minklo. Brigados generolas 
Ralph K. Robertson, Antrosios 
Tarnybos Komandos 1-mo Dis- 
trikto komandierius, prakalbo
je pareiškė aukštą pagarbą 
Didžiajai Respublikos Armi
jai, kovojusiai Lincolno vado
vybėj. Taipgi nurodė, jog da
bartinė mūsų pagarba Ameri
kos mirusioms būtų tuščia, jei
gu mes neparemtume savo pa
garbos pastangomis laimėti 
pergalę dabar. Taipgi kalbė
jo Miesto Tarybos pirmininkas 
Newbold Morris, išreikšdamas 
panašų sentimentą.

Pirmuoju parade buvo 713- 
tas Militariškos Policijos Ba
talionas, pilname įsirengime. 
Tapgi maršavo reguliarės ar
mijos būriai, pora būrių mo
terų pagalbinės kariuomenei— 
WAACs, pajūrio sargybiniai, 
gvardiečiai, veteranai.

Parado žiūrėtojų aplink 
puošniąją Riverside Drive, bu
vo apie 700,000, kaip aprokuo- 
jama policijos. Rep.

Maspethiečiai Surengė
Sėkmingą Pramogą

Laisvės Naudai

Robesonas Dainuos Did
žiajame Negrą Laisvės 

Mitinge
Gegužės 30-tos vakarą, Rusų 

Kliube, Maspetho lietuvių pa
žangiosios organizacijos, kar-fDaisvės Mitinge,
tu su rusais, surengė judžių 
vakarą, kurio pelnas skirta gy
nimui dienraščio Laisvės nuo
fašistinių užpuolikų. Prisirinko
gražus būrys pačių maspethie- 
čių, po keletą asmenų pribuvo 
iš apylinkių, taipgi gražiai ko
operavo — buvo skaitlingi vie
tiniai rusai. Dalyvavo grupės 
lenkų ir vokiečių. Salė buvo 
pripildyta, visos sėdynės už
imtos.

Kiek padaryta finansinės 
naudos, tai raportuos patys 
rengėjai. Nuo savęs turiu pa
sakyti tik tiek, jog gražiai 
maspethiečių pasidarbuota.

Pradžiai rodyta trumpos, 
karinės filmos, o užbaigai — 
taikos laikų drama, užintri- 
guojanti Sovietų filmą “čigo
nai.” Rep.

Svečias iš Kariuomenės
Petras Putnmas gegužės 26- 

tą parvyko iš kariuomenės po
rai savaičių atstostogų, pasi
svečiuoti pas žmoną ir motiną, 
Sofiją Putrimienę, gyvenančią 
422 Šo. 4th St. Petras sakosi 
tarnyba pasitenkinęs, nors, 
kaip ir visi, bevelytų matyti 
karą greičiau iškariautu-laimė- 
tu ir grįžti pas laukiančius na
miškius. Rep.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Negrų ir kitų organizacijų 
rengiamame masiniame Negrų 

kuris įvyks 
birželio 7-tą, Madison Square
Gardene, vienu iš eilės žymių 
programos pildyto jų bus Paul 
Robeson, žymusis dainininkas- 
aktorius, pasaulinio masto ar
tistas, tapęs pasididžiavimu ne 
vien tik negrų, bet ir visų ame
rikiečių.

Mitinge bus kalbama, kaip 
įtraukti 13,000,000 Amerikos 
negrų ' į Amerikos karo pa
stangas. 

——-  .. .. ... a

American Common 
Programos

American Common, 40 East 
40th St., New Yorke,.įsisteigus 
įvairių tautų žmonėms susieiti 
ir susipažinti, kas savaitę duo
da po porą, o kai kada ir 
daugiau muzikos-dainų vaka
rų, kuriuose programas pildo 
skirtingų tautų dainininkai ir 
muzikai.

Šią savaitę jų programos 
bus sekamos:

Trečiadienį, birželio 2-rą, 
8:30 v. v., Gustave Ferrari 
pianu skambins francūzų, ka
nadiečių ir šveicarų damų mu
ziką. Smuikuos Eva Stark.

Ketvirtadienį, birželio 3, 4 
iki 6 v. po piet, Mrs. Seymour 
iš National Foundation of Mu
sical Therapy kalbės apie 
“Muziką dėl Sveikatos.”

Jauna moteriškė, apie 20 
m., rasta New Yorke betiksliai 
vaikščiojant ir nuvežta ligoni
nėn. Menama, kad praradus 
atmintį.

MIRĖ
Geo. Valatkevicz, 596 Mor

gan Avė., mirė namuose, geg. 
31 d. Laidotuvės bus birželio 
4 d., šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime našlę Ma
ry, du sūnus, Juozą ir Joną ir 
dvi dukteris, Veroniką ir Mrs. 
Margaret Dunn.

Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus J. Garšvos koplyčioje, 
231 Bedford Ave. Garšva taip
gi rūpinasi laidotuvių pareigo
mis. “ .

PRASIDĖJO KAMPANIJA GAUTI 
LIUOSNORIŲ PAGELBIN1NKŲ 

CIVILINIU APSIGYNIMUI
New Yorko mieste birželio 

2-rą prasidėjo kampanija ga
vimui 500,000 liuosnorių įvai
rioms pareigoms. Norima su
daryti 750,000 asmenų armi
ja atlikimui su karo laimėji
mu surišti! įvairiausių gyvento
jams apsaugos ir vyriausybės 
įstaigoms pagalbos darbų, ku
rte nėra apmokami, bet žmo
nės aukoja savo laiką pagal 
išgalę.

Miesto gyventojai prašomi 
neapsigauti savęs mintimi, būk 
su Tunisijos pergale mūsų pu
sėn ir karas greit baigsis. Ka
ras, sako militaristai, dar gali 
nusitęsti ilgam ir reikės daug 
talkininkų karui laimėti — 
reikės talkininkų ne tik karo, 
bet ir namų fronte.

Iš daugybės laiškų, kuriuos 
kasdien gauna Civilių Apsigy
nimas, spėjama, kad daug 
žmonių norėtų padėti, bet ne
žino, kur ir kaip.

Pirmoj vietoj miestas turi 
būti pasiruošęs apsisaugoti 
nuo priešo atakų, apsaugoti 
ne tik miesto gyventojus, bet 
ir tuos, kurie čia, kaipo svar
biam porte, randasi vienokiais 
ar kitokiais reikalais.

Miestas dabar turi 250,000 
liuosnorių. Jie savo darbštu
mu yra pavyzdžiu visiems. 
Bet jų negana, reikia dar 500,- 
000 daugiau, šios kampanijos 
laikotarpiu visi jau tarnaujan
tieji nešios raiščius su užrašu 
“I Am Serving” — Aš Tar
nauju, šios kampanijos obalsį, 
arba kitą kurį jau seniau už
sitarnautą tos tarnybos požy
mį.

Kokiose Pareigose Yra 
Liuosnorių ?

Stebėti orlaivius ir perspė

ti apie svetimų orlaivių pasi
rodymą.

Anti-Aircraft Artilerijos pa
tarnavimams.

Miesto Sargybos Korpuse.
Labdarybei . nepaprastuose 

nuotikiuose.
Policijos Atletiškai Lygai.
Policijos Nepaprastos Padė

ties Divizijoj — wardenams 
pagelbininkų, wardenu, dirbti 
pagalbos būryje ir paslais.

Nepaprastos Padėties susi
siekime — raportų centruose, 
kontrolės centruose ir karo pa
dėties radijo srityje.

Ligoninėse — Raudonojo 
Kryžiaus darbams, slaugėms 
pagelbėti, ligoninėse pagelbė
ti.

Sveikatos srityje būti įvai
riais pagelbininkais.

Gaisragesybos srityje — bū
ti pavaduotojais, pagelbinin
kais gaisragq^iais, paslais, te
lefonistais.

Viešų, darbų atlikimui nepa
prastoje padėtyje.

Visoms virš minėtoms parei
goms reikia daugiau liuosno
rių.

Civilinių Apsigynimo (CDV 
O) veikiančiai tarnybai—blo
kų organizacijoms, vartotojų 
reikalams, vaikų priežiūros' ir 
jaunimo tarnybai, rinkimo- 
taupymo karui reikalingų me
džiagų skyriui, dirbti Civilinių 
Apsigynimui kd’drų paruošime- 
lavinime.

Kur Kreiptis Norint Įstoti?
Į bilę kurį iš 130 Civilinių 

Apsigynimo lokalinių ofisų ar 
centralinį ofisą ,taipgi polici
jos ir gaisragesių stotis, ir į 
Liaudies Mokyklas iki 5 vai. 
po pietų.

LIETUVRĮTARPE
Gegužės 26 d. kriaučių 54 

skyrius laikė savo susirinkimą, 
Kliubo svetainėje. Iš raportų 
paaiškėjo, kad kriaučiai gali 
džiaugtis, tai daug darbo tu
rėjimu. Algų pakėlimo, kol 
kas, lai nesitiki, nes tas daly
kas yra WL13 rankose; jei jis 
pripažins, kad kriaučiams rei
kia pakėlimo algų, tai bus pa
keltos, bet kada ir kiek, tai 
niekas nežino, jei bent prezi
dentas Hi Umanas.

Gegužės mėnesį išėjo į ka
riuomenę S. Jackaus sūnus 
Jonas, nuo 401 Suydam St., 
Brooklyn. Jonas Jackus dar 
visai jaunas vyras, bet labai 
starkus. Tarnauja marinuose, 
South Carolina.

Antano černiaucko, nuo 502 
Wilson Ave., Brooklyn, du sū
nūs, Vytautas ir Kęstutis, taip 
pat tarnauja Dėdės Šamo ar
mijoj.

Mikolo Karaktino, nuo 87- 
28 92nd St., Woodhaven, sū
nus Vincentas išėjo į kariuo
menę. Randasi Camp Shanks, 
N. Y.

Nelabai yra malonu rašyti 
apie sergančius žmones tuo 
laiku, kada ligonis labai ser
ga, maloniau rašyti, kada li
gonis jau sveiksta, čia kelis 
paminėsiu :

Jonas Brigackas, nuo 290 
Suydam St., Brooklyn, sunkiai 
sirgo per kelias savaites, bet 
dabar jau sveiksta ir bando 
vaikščioti.

Petras Makauckas, nuo 656 
55th St., Brooklyn, serga nuo 
pradžios gegužės mėn.

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

AMERICAN HEROES
BY LEFF

Pieno Išvežiosimas 
Neišspręsta

Apsigynimo Transportacijos 
Raštinės patvarkymas išvežio
ti pieną kas dvi dienos, vieton 
kasdieną, pirmomis dienomis 
tebebuvo neįvykdytas, pienas 
vis dar buvo vežiojamas į na
mus, krautuves ,restauranus ir 
viešbučius.

Pieno kompanijos sako, kad 
jos tą praktikuos tol, kol drai- 
veriai sutiks išvežioti dvigubą 
kiekį , kas antrą dieną. Draive- 
riai nesutinka dirbti dviejų 
dienų darbą už vienos dienos 
mokestį.

Firmos žadėjo sustabdyti 
vežimą pieno į namus.

Policijos būrys ilgai darba
vosi išgelbėti 5 metų mergai
tę Rose O’Neil nuo uždusimo, 
bet ji užduso.

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 Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Naudingos ir J faktiškos
DOVANOS

Tyrinėja Laivų Statybos 
Sąlygas New Yorke
Į New Yorką atvyko trys 

nariai J. V. Senato Truman 
Komiteto tyrinėti karo reika
lams laivų, statybą ir prieplau
kų veikimą. Greta apžiūrėji
mo New Yorko-New Jersey 
Porto, atlankys ir U. S. Ship
building Corp., Yonkers.

Saugos Miestą nuo Gasy
Brooklyno Polytechnikos In

stitutas išlavino 147 asmenis 
apsaugai New Yorko miesto 
nuo nuodingų gasų. Pirma jų 
masinė praktiką įvyks sekma
dienio vakarą, prie Flatbush 
Ave. Extension ir Fulton St.

USEFUL... PRACTICAL

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

Martinas Urbonas, nuo 55- 
12 69 Lane, Maspethe, buvo 
sunkiai susirgęs, bet jau 
sveiksta ir bando pradėti dar
buotis.

Kazys Samatauckas, nuo 
227 Kent Ave., Brooklyn, sun
kiai serga. Randasi Kings 
County ligoninėj.

Antanas Juskus, nuo 396 
Berriman St., Brooklyn, ser-i 
ga. Randasi namie.

Stanislovas Juknis, nuo 60- 
42 56th Drive, Maspeth, sun
kiai serga. Randasi Unity li
goninėj, 1545 St. Johns’ Pl., 
Brooklyn.

Adomas Kavaliauskas, nuo 
415 Lorimer St., Brooklyn, 
serga nuo gegužės 21 d. Ran
dasi namie.

Suydam St., Brooklyn. Septy
ni metai, rodos, jau senas lai
kas ir galėtų, būt pamirštas. 
Tačiau tėveliams toji diena 
yra ir bus nepamirštama jų 
gyvenime, nes neteko vos pra
žydusios savo gyvenime 18 
metų dukrelės Marytės.

Kaip kiekvieną metą Varuš- 
kai mini liūdesio sukaktį, taip 
ir šiemet paminėjo sulyg ve
liones Marytės buvusio bažny
tinio nusistatymo.

C. N.

Gegužės 28 d. suėjo lygiai 7 
metai, kaip mirė Marytė Va- 
ruškaitė, Prano ir Nastazijos 
Varuškų dukrelė, nuo 290

Queens viešieji maudymosi 
prūdai bus atdari tik gale sa
vaitės iki 21 birželio, o po to 
veiks kas dieną. Vaikams įžan
ga nemokama savaitės dieno
mis ir šešt. ligi pietų. Kariš
kiams įžanga visuomet nemo
kama.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LIETUVIUKAS * :

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINS) 

Rhelngold E^tra Dry Alus j 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

Į
KARSTU UŽKANDŽIŲ ;

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
vii-——i r-—-  .-l -i -i -1r«i r*i -i i*v*i n—

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas
282 UNION AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

ar.**#.*'.*'#********* * * *

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

kad visados bus patenkinti.

• LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

| MATEUŠAS SIMONAVICIŪS
I
§

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

Kiekvieną Bubatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.




