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6-toji kuopa 
vis gauna ir 
naujų narių: 
vajuje josios

BOMBARDUOTA 11 NA
CIŲ LĖKTUVŲ AIKŠČIŲ

Vichy Francijos radijas 
skelbė, kad prasidėjo dideli 
mūšiai Sovietų fronte.

Washington. — Dabar ar
mijai paskirta 45 procentai 
visos jautienos.
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ka- 
In-

kad 
Vai
na-

Berlyno radijas sako, kad 
naciai suėmė visus iš.lėktu
vą nusileidusius talkininkų 
parašiutistus pietinėje 
Franci j oje.

“Mūsų lakūnai pastebėjo 
milžiniškus gaisrus tarp 
priešų lėktuvą, plačiai su-

Sovietų Prane
šimas
— Maskvos ra
li d. specialiai

Pantellerijai žlugus, dabar 
jau vienas dalykas pasiektas: 
mūsų laivams nereikės sukti 
aplink Afrikos žemyną. Jie 
lės plaukti iš New Yorko, 
duržemio Jūra, per Suezo 
nalą, į Egiptą, į Persiją, į 
d i ją'.

O tai reikš kokiais 7,000 
mylių kelionės sutrumpinimą!

London. — Pranešama, 
kad sukilę Italijos jūreiviai.

Roma. — Italų valdžia 
uždraudė dirbti ir žmonėms 
pardavinėti radijo priimtu
vus.

įS •;

KRISLAI
Pasidavė.
Kodėl Taip Greit?
Juozas Hertmanavičius.
LDS 6-toji Kuopa.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

pasidavė.
Mussolinis 
priemonė-

Tai Pantellerija 
Pantellerijos salą 
ginklavo visokiomis 
mis. Jis ją vadino itališkuoju 
Gibraltaru!

Tačiau tasai “Gibraltaras” 
susmuko, kaip senas grybas. 
Tasai “Gibraltaras” besąlygi
niai pasidavė, nes buvo smar
kiai daužomas 
kariai

iš oro. Italai 
negalėjo atsilaikyti.

jeigu Pantellerija paši
lai kodėl nepasidavė

Maltos sala, stovinti

Bet 
davė, 
Malta? 
netoli Italijos, buvo daužoma 
iš oro per tris metus. Ji buvo 
apsupta iš visų pusių. Privežti 
Maltos salos gyventojams 
maisto ir amunicijos buvo be 
galo sunku. Betgi Malta fa
šistams nepasidavė, nors buvo 
bombarduojama be atvangos. 
Kodėl?

Todėl, kad Maltos salos gy
nėjai žinojo, už ką jie kariau
ja. Jie žinojo, kad jų kova 
yra teisinga. Jie suprato, kad 
jie kariauja su visu laisvę my- 
linčiuoju pasauliu prieš fašiz
mą, už taiką ir laisvę, štai, 
kas Maltos salos gyventojams 
davė ištvermės, drąsos ir pasi
ryžimo.

Panašiai atsilaikė Leningra
das. Panašiai atsilaikė Stalin
gradas. Panašiais įsitikinimais 
kariavo Sevastopolio herojai. 
Panašiai anglai apsigynė nuo 
vokiškosios invazijos 1940 me
tais.

Kai kada žmogus gali būti 
labiausiai ginkluotas, bet jei 
jis neturi principo, dėl kurio 
verta paaukoti gyvybę, tai gin
klas pasilieka bejėgis.

Birž. 4 dieną Čikagoje pa
simirė Juozas Hertmanavičius. 
Jis buvo tautininkiškų pažval- 
gų žmogus ir turėjo 68 metus 
amžiaus.

Hertmanavičius mėgdavo ra
šinėti laikraščiams straipsnius. 
Be to, sakoma, yra parašęs 
anglų, kalba Lietuvos istoriją, 
kuri neužilgo išeisianti iš spau
dos.

Taigi su Hertmanavičiaus 
mirtimi, Amerikos lietuviai ne
teko dar vieno publicisto. Juo
zas Baltrušaitis, kun. Milukas, 
Henrikas Jagminas, Gegužis, 
Baniulis, Hertmanavičius — 
vis tai per vieną pusmetį mirę 
seni, įgudę laikraštininkai-pu- 
blicistai.

St. Jasilionis rašo LDS or
gane Tiesoje:

“Alfonse Mikalojū.nas išėjo 
Dėdės Šamo tarnybon. Tai jau 
21 narys iš mūsų kuopos tar
nauja ginkluotose jėgose.”

Garbė LDS 6-tai kuopai!
Tai parodymas, kiek daug 

6-toji kuopa turi jaunimo!
Ir tik tuomi 

nesitenkina. Ji 
gauna daugiau 
Pereitame LDS
vajininkai puikiai pasirodė, 
šiame vajuje darbščioji Nava- 
linskienė ir vėl jau turi 5-kis 
naujus narius.

Beje, pastarajame savo po
sėdyje LDS Centro Valdyba 
nutarė vajaus laiką pratęsti 
net iki 1944 metų.

Kuris darbuotojas iki šiol 
nesuspėjo Susivienijimui pasi
darbuoti,—raginamas tą pada
ryti dabar. Laiko užteks!

Kariuomenėn išėjusiųjų LDS 
jaunuolių vietos privalo būti 
užpildytos naujais nariais — 
jaunimu ir suaugusiais!
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Sovietai Šiltai Sveikina 
Sukaktį Sutarties su

Jungtinėmis V aisti j omis
Maskva. — Sovietų laik

raščiai ir radijas birž. 11 d., 
vienų metų sukaktyje nuo 
Lend-Lease (karinių pasko
lų) sutarties pasirašymo su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
šiltai sveikino Amerikos 
karines pastangas ir drau
giškus santykius tarp Jung
tinių Valstijų ir Sovietų 
Sąjungos.

Sovietų Komunistų Par
tijos laikraštis Pravda ir 
vyriausybės laikraštis Iz- 
viestija rašė, jog Amerikos, 
Sovietų ir Anglijos bendra
darbiavimas 'kare nutiesia 
pamatus ir jų sandarbinin- 
kavimui taikos metu, visiš
kai sunaikinus hitlerizmą.

Sovietų vyriausybė suruo
šė pokilį pagerbt šiai su
kakčiai. Pokilyje dalyvavo 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius admirolas Standley 
ir Amerikos Lend-Lease 
pasiuntinybės nariai.

Sovietų pirmininkas Mi- 
chail Kalinin pasiuntė svei
kinimą prez. Rooseveltui ir 
Amerikos valstybės sekre
toriui Cordell Hull’ui. “Pra
eitais metais, pagrindais 
šios sutarties, sustiprėjo 
draugiški ryšiai ir karinis 
bendradarbiavimas tarp 
mūsų kraštų žmonių,” sakė 
Kalininas.

Pravda gyrė amerikiečių 
gabumus karinėje gamyboj 
ir aukštą jų patriotizmą ir 
pastebėjo, kad didvyriški 
Raudonosios Armijos ir 
Sovietų žmonių pasiprieši
nimai davė laiko Amerikai 
ir Anglijai apsiginkluoti ir 
prisiruošti. Pravda atžymė
jo nepaprastai sėkmingus 
amerikiečių žygius išvien 
su anglais ir francūzais 
Šiaurinėje Afrikoje, kur

Tunisijoj visiškai liko 
naikinta fašistų Ašies 
riuomenė.

“Amerikos lėktuvai

su- 
ka-

ben
drai su Anglijos lėktuvais 
kirto ir kerta smarkius 
smūgius kariniams ir pra
moniniams taikiniams Vo-

Pravda:
“Amerikiečių kariuome

nė, gavusi ugnies krikštą, 
jau priruošta mūšiams, 
kuriuose turi būti slaužy- 
tas fašistinio vokiečių žvė
ries nugarkaulis.
SOVIETŲ DĖKINGUMAS 

AMERIKAI
“Sovietų žmonės labai ge

rai žino apie reikmenis, 
ginklus ir kitas medžiagų* 
atsiunčiamas Sovietų Są
jungai iš didžiosios užjūrių 

respublikos (Amerikos). 
Sovietų žmonės labai bran
gina šią Amerikos žmonių 
teikiamą paramą, kaipo iš
raišką mūsų bendradarbia
vimo mirtinoje kovoj prieš 
bendrąjį priešą.”

Pravda taipgi rašo, jog 
techniški, pabūkliniai prisi
rengimai būtų bergždi, jei
gu žmonės drąsiai jų ne
vartotų kovoje. Sako, jog 
Hitleris dabar deda visas 
pastangas, kad gauti laiko 
pasiruošti naujiem despe
ratiškiem kariniam ir dip
lomatiniam žingsniam. .

“Bet kad suardyt Hitle
rio planus, tai turi būti su
daryta bendra galinga So
vietų, Amerikos ir Anglijos 
ginkluotų jėgų ataka prieš 
vokiečius fašistus vergėjus, 
— toks žygis pagreitintų 
trokštamos pergalės dieną, 
dieną sugrįžimo prie ra
maus, kūrybinio darbo žmo
nijos gerovei.”

Milžiniškos Sovietų Atakos Prieš 
Nacių Lėktuvų Aikštes

London, 
dijas birž. 
pranešė sekamą žinią:

“Daugiau kaip 700 rusų 
lėktuvų atakavo priešų or
laivių stovyklas vakare ir 
naktį birž. 10. Didokas 
skaičius priešų lėktuvų ko
votojų sergėjo savo orlaivių 
stovyklas, bet mūsų lėktu
vai kovotojai atakavo prie
šų lėktuvus ir tokiu būdu 
sovietiniai bombanešiai ga
lėjo sėkmingai bombarduo
ti priešų lėktuvus ant že
mės.

“šiuo žygiu tapo sunai
kinta bei sužalota bent 150 
vokiečių lėktuvų ant žemes, 
o per kautynes ore nušauta 
žemyn dar 10 priešų lėktu-

tupdytų ant žemės ir tarp 
lėktuvų pastogių. Gaisrai ir 
sprogimai taip pat buvo pa
stebėti tarp žibalo ir amu
nicijos sandėlių arti vokie
čių lėktuvų aikščių.

“19 mūsų lėktuvų negrį
žo.”

London, — United Press 
pranešė šeštadienį, jog per 
dvi paskutines naktis Sovie
tų lėktuvai didžiuliais bū
riais bombardavo 11 vokie
čių lėktuvų stovyklų, ir tik 
mažiau kaip trys procentai 
sovietinių lėktuvų negrįžo 

iš tų žygių.

PANTELLERIJOJ SUIMTAI 
VIRŠ 10,000 ITALŲ

šiaur. Afrika. — Talki
ninkų kariuomenė šeštadie
nio vakare užėmė mažiukę 
Italijos salą Lampedusą, a- 
pie 16 ketvirtainių mylių 
ploto, už 85 , mylių į pietų 
rytus nuo Pantellerijos sa
los. Pantellerija buvo paim
ta diena pirmiau.

Amerikiečių ir 
bombanešiai, vieni

anglų 
vieną 

valandą, antri kitą — be 
atlaidos triuškino kariniai 
svarbius taikinius Lampe
dusoj; tuo tarpu anglų lai
vynas pleškino jos krantų 
fortus ir prieplaukas, kol 
Lampedusos komandierius 
buvo priverstas iškelt baltą 
vėliavą ir besąlyginiai pasi
duot.

Mūšiuose dėl Lampedusos 
tapo sunaikinta 16 vokiečių 
ir italų lėktuvų, o talkinin-

kai neteko trijų lėktuvų.
Lampedusoj gyveno apie 

pustrečio tūkstančio civilių 
Italijos piliečių, apart ka
riuomenės.

Pantellerijos Belaisviai 
Tebeskaičiuojami

Diena pirmiau užimtoje 
Pantellerijoje, dveja tiek 
didesnėje , už Lampedusą 
Italijos saloje, talkininkai 
paėmė nelaisvėn daugiau 
kaip 10 tūkstančių italų ka
reivių ir oficierių. Bet dar 
ne visi jie suskaičiuoti. Lai
kraštiniai ir radijo prane
šimai teigė, jog Pantelleri
jos belaisvių skaičius siek
siąs gal 12,000 iki 13,000.

Kautynėse dėl Pantelleri
jos anglai ir amerikiečiai 
nušovė žemyn 51-ną italų ir 
vokiečių lėktuvą, o savo 
prarado tik 15 lėktuvų.

Prezidentas Rooseveltas 
Atsišaukė į Italus Sukilt 

Ir Nuverst Mussolinį
Washington.— Preziden

tas Rooseveltas džiaugėsi, 
kad amerikiečiai ir anglai 
privertė pasiduot Italijos 
salą Pantelleriją, kurią fa
šistai vadino Italijos “Gib
raltaru.” Prezidentas, nau
dodamas šią progą, atsišau
kė į Italijos žmones, 
nuverstų Mussolinio 
džią, kuriai tikrumoj 
ciai viešpatauja.

Savo pokalbyje su laikra
ščių atstovais prez. Roose
veltas prašė, kad spauda ir 
radijas perleistų šį jo atsi
šaukimą Italijos gyvento
jams. Juos jis vadino abel- 
nai taikiais žmonėmis ir 
kaltino'tik Muussolinio fa
šistų mašiną už Italijos įvė-

Angly Lakūnai Naikino Duesseldorfą, Muensterį, 
0 Amerikiečiai Cuxhavena ir Wilhelmshavena
London, birž. 13. — Ang

lų oro ministerija pranešė, 
jog Anglijos bombanešiai 
numetė “kur kas daugiau 
negu du tūkstančius tonų” 
bombų į didžius nacių kari
nių fabrikų miestus Dues
seldorfą, Muensterį ir kt., 
vakarinėje Vokietijoje, 
naktį iš penktadienio į šeš
tadienį. Negrįžo 43 anglų 
lėktuvai.
AMERIKIEČIŲ ŽYGIAI
204 didieji Amerikos bom

banešiai pleškino Vokieti-

jos submarinų stovyklas ir 
statyklas ir kitus karinius 
taikinius uostų miestuose 
Cuxhavene ir Wilhelmsha- 
vene. Šiuose žygiuose ame
rikiečiai neteko 8 bombane- 
šių, bet sunaikino daugelį 
vokiečių lėktuvų.

Tai ne ‘‘Zūtsiūterių” Riaušės f 
Bet Fašistiniai Rasinis Karas 
Prieš Vadinamus ‘Kitataučius’
Komerciniai laikraščiai 

ir radijas per paskutines 
dvi savaites neva su išgąs
čiu pasakojo, būk pulkai 
jaunuolių, a p s i v i 1 kusių 
“zoot siūtais”, užpuldinėją, 
peiliais varstą ir plėšią A- 
merikos kareivius ir jūrei
vius San Francisco ir Los 
Angeles, Californijoj. Poli
cija, girdi, nepajėgianti su 
“zūtsiūteriais” apsidirbti, 
tai dabar jūreiviai ir karei
viai vedą atvirą karą prieš 
tuos, esą, daugiausiai tam
saus veido “padaužas”.

Bet žinios, kurias surin
ko dienraštis PM' ir kiti pa
doresni laikraščiai, rodo, 
kad vadinami “užpuldinėto- 
jai zūtsiūteriai” tai yra eili
niai meksikiečių kilmės 
jaunuoliai, taipgi negrai ir 
chinai. Ir ne jie organizuo
tai užpuldinėjo kareivius ir 
jūreivius, bet policija, fašis
tiniai kukluksai ir Hearsto 
geltonlapių sukurstyti jū
reiviai ir kareiviai atakuo
ja, kruvina, ir akių plotu 
areštuoja jaunuolius, kurie 
jiem atrodo “ne tikri ame
rikonai.”

Tokiu būdu vien Los An

geles mieste per kelias pa
skutines dienas tapo pri
mušta, sužalota ir nuogai 
nudraskyta 400 meksikie
čių, negrų ir kitų tariamos 
“tamsios išvaizdos” jaunų 
žmonių. Ir “baltieji” užpuo
likai nepaiso, ar kas apsivil
kęs “zoot siūtu” ar papras
tų drabužių eilute. O dau
guma tų meksikiečių tai 
Jungtinėse Valstijose gimę 
ir augę meksikiečių tėvų 
vaikai.

Ne jie go vedomis užpul
dinėja amerikiečių karius, 
bet fašistuojantieji gaiva
lai, Ašies pritarėjai sukurs
tė rasinį karą prieš tuos 
daugumoje nekaltus jaunus 
žmoines tik todėl, kad jie 
atrodo kitataučiais.

Hitlerio užgerintojai, A- 
šies penktakolonistai, deja, 
pradėjo panašius užpuoli- 
mu’s. prieš tariamus kitatau
čius, ypač prieš negrus ir 
Philadelphijoj ir Baltimo
re j e, o kukluksiniai ele
mentai sukurstė net streiką 
Packardo automobilių kom
panijoj prieš negrų pakėli
mą darbe pagal užsitarna- 
vimą.

kitko, 
kaip 
pirm 

peiliu 
kurią 
baigė

prezidentas priminė, 
niekšiškai Mussolinis 
trejų metų “smeigė 
nugaron Francijai,” 
hitlerininkai tada 
triuškinti.

Rooseveltas užtikrino I- 
talijos žmones, jog kai bus 
panaikintas vokiečių vieš
patavimas ir laukan iššluo
tas fašistų režimas, tai 
Jungtinės Tautos duos ita
lam pilną laisvę išsirinkt 
sau nefašistinę, nenacišką 
valdžią. Tuomet, girdi, Ita
lija vėl būtų gerbiamas 
Europos tautų šeimos na
rys. O Mussolinį preziden
tas kartotinai vadino pa- , 
čios italų tautos pardaviku.

Kongresmanai Priėmė Bilių 
Prieš Unijas ir Streikus

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas 219 balsų 
prieš 129 priėmė šiek tiek 
pakeistą, bet aštrų ConnaD 
ly-Smitho sumanymą prieš 
darbo unijų teises. Už jį 
balsavo 118 republikonų 
kongresmanų ir 101 demo
kratas. Sumanymas dabar 
senatui pervestas ir čia, 
menama, taip pat būsiąs 
priimtas.

Tas sumanymas štai ko 
reikalauja:

Uždraust unijoms finan
siniai remt bet kuriuos kan
didatus šalies valdininkų 
rinkimuose ir baust iki vie
nų metų kalėjimo ir $5,000 
unijos viršininkus peržen
giančius šį uždraudimą.

Neleist Karinių Darbų 
Tarybai pripažint unijos 
nei unijinių sąlygų svarbio
se karui dirbyklose.

Pirm skelbdami streiką, 
darbininkai turi 30 dienų iš 
anksto pranešt apie tokią 
savo intenciją, o jeigu ir po 
to “ataušimo” laikotarpio 
jie norėtų streikuoti, tai tik 
per slaptus balsavimus te
galėtų nutart eit streikam

Uždraust bet kokius strei
kus darbavietėse paimtose 
į valdžios žinybą ir baust 
iki vienų metų kalėjimo 
tuos asmenis, kurie “suo- 
kalbiauja” šaukti streikus 
arba juos paremia.
DARBININKAI REIKA
LAUJA, KAD PREZI

DENTAS ATMESTŲ 
ŠĮ BILIŲ

CIO ir Amerikos
Federacijos unijose prasi
dėjo platus judėjimas, kuris 
reikalauja, kad prez. Roo- 
seveltas vetuotų (atmestų) 
šį prieš-darbininkišką su
manymą. Bet dar nežinia, 
ar prezidentas linkęs jį pa
sirašyti ar atmesti. Kai ku
rių Washington© korespon
dentų pranešimai teigia, 
kad prezidentas, turbūt, pa
sirašysiąs tą bilių.

Prez. Roosevelto paskir
tas Karinės Mobilizacijos 
direktorius, Jame F. Byr
nes pasirodė pritariąs šiam 
biliui.

Biliui pervaryti kongrese 
republikonai ir atgaleiviai 
demokratai pasinaudojo 
mainierių streikais ir da
bartiniu gazolino darbinin
kų streiku Houstone, Tex.

EXTRA
Senatas 55 balsais prieš 22 

taipgi priėmė tą prieš-dar- 
bininkišką bilių.

Sovietai Tebepleškina 
Nacių Lėktuvų Aikštes

London, birž. 13. — Mas
kvos radijas pranešė, jog 
Sovietų lakūnai naktį iš 
penktadienio į šeštadienį 
numetė 600 tonų bombų į 
vokiečių lėktuvų stovyklas 
ir tankų bei trokų sutelki
mus. Jie sukėlė daugiau 
kaip 100 didelių gaisrų.

Jau ketvirtą naktį paei
liui šimtai sovietinių lėktu
vų pleškino nacių lėktuvą 
aikštes ir kitus taikinius 
anapus fronto linijų.

Raudonarmiečiai Atėmė 
Iš Nacių Dvi Pozicijas

Berlyno radijas pranešė, 
jog rusai dviejose vietose 
prasiveržė į vokiečių apsi
gynimo linijas Oriolo srity
je.

Naciai skelbia, kad dabar 
jie, girdi, mažu-pamažu at- 
jas.
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Pantellerija!
Italų garnizonas, gynęs šitą salą Vi

duržemio jūroje, pasidavė pereitą penk
tadienį. Žinia pasiekė viso pasaulio kam
pus. O jos svarba ne tiek tame, kad ta 
nedidelė sala randasi strategiškoj vie
toj, iš kurios dabar Jungtinių Tautų jė
gos galės mušti Siciliją. Didžioji svarba 
tame, kaip ji buvo paimta ir ką tasai 
paėmimas simbolizuoja.

Pantellerija paimta beveik be mūšių 
ant pačios salos. Paimta vandens ir oro 
jėgomis. Paimta paverčiant ją į griuvė
sius bombardavimu iš vandens ir oro. 
Šis paėmimas parodo galią ir galimybes 
vandens ir oro jėgų, kurios veriasi Jung
tinėse Tautose. Parodo, ko gali laukti 
ir tikėtis pati Italija.

Prie Italijos dabar lengva prieiti iš 
vandens ir oro. Ji guli, kaip kokia mil
žiniška koja ant stalo, išsikišus į van- 

• denį. Vienoje pusėje Viduržemio ir Tyr
rhenian juros, o kitoje pusėje Adriati- 
ko jūra. Iš Pantellerijos į Siciliją tiktai 
apie 50 mylių. Iš Tunisijos į Siciliją tik
tai apie 95 mylios. Iš Tunisijos į Sardi
niją tiktai 129 mylios, o į pačią Romą 
tiktai 365 mylios! Visi Italijos kampai 
lengvai pasiekiami sunkiausiais bombne- 
šiais. Jos didieji miestai — Naples, Ro
ma, Florencija, Genoa — prie pat Vi- 
'duržemio jūros.

Jei nepasiduos geruoju, jie ^alės susi
laukti Pantellerijos likimo! Tokius paža
dėjimus italams padarė Churchill ir 
Rooseveltas. Nuverskite Mussolinio reži
mą ir besąlyginiai pasiduokite, arba jū
sų miestai bus paversti į griuvėsius ir 
jūsų šimtai tūkstančių išlėks į orą!

Ar pasiduos? Ar susipras? Ar lauks 
Pantellerijos likimo?

Labai sveiką talkininkams patarimą 
duoda rašytojas Emil Ludwig. Jis kalba 
apie galą Mussoliniui. Anksčiau ar vė
liau jį velnias paims. Apie tai niekas ne
abejoja.

Bet kaip su karaliumi Viktoru Emma- 
nueliu? Kaip su visa ta dinastija?

Jos reikia nepalikti. Ją reikia nušluo
ti kartu su Mussolinio kruvinuoju reži
mu,— sako Emil Ludwig.

Jis pataria nedaryti jokios atskiros 
taikos su jokiu režimu, kuris įsisteigtų 
Mussoliniui galą gavus. Jis sako: “Aš ti
kiuosi, kad taika bus pasirašyta tiktai 
tokia, kuri išplauks iš liaudies revoliuci
jos ir talkininkų įsiveržimo Italijon!”

Tiktai su tikrai demokratine Italija 
gali būti taika. 

■ f

Bjaurūs Nacių Agentų Paskalai
New Yorko didžiuliame dienraštyje 

“Daily News” sėdi kolumnistas vardu 
O’Donnell. Jau kartą pirmiau preziden
tas Rooseveltas jam padovanojo “Gele
žinio Kryžiaus” ženklą. (Tas ženklas yra 
nacių ženklas).

Dabar iš niekur nieko šitas sutvėri
mas parašė savo kolumnoje, kad buk ar-

mijos vadai aprūpiną visas merginas 
WAAC (Womens’ Army Auxiliary 
Corps) apsisaugojimais nuo nėštumo. 
Tuojau pasidarė išvada, kad tos mergi
nos ištvirkinę j a, kad jos gali tik tam ir 
rekrutuojambs!

Tai be galo bjauri, pikta insinuacija. 
Karo sekretorius Stimson tuojau užgin
čijo šitą melą. Tuojau ponia Rooseveltie- 
nė viešai pareiškė, kad tai yra velniška 
nacių propaganda. Visi kiti žmonės, su
rišti su ta moterų karine organizacija, 
arba šiaip žiną jos rolę ir veiklą, pa
smerkė tą kolumnistą ir užginčijo jojo 
išmislą.

Tai šitaip naciai suranda savo agentus 
ir propagandistus. Savo melais ir išmis- 
lais jie puikiai pasidarbuoja mūsų mir
tinajam priešui.

Šiandien WAAC turi keturias divizi
jas. Jos pavaduoja keturias divizijas vy
rų, atlikdamos būtinuosius darbus, suriš
tus su armija. Rooseveltienė sako, būtų 
gerai, jeigu jų būtų kokia dešimt divizi
jų. Tiek daugiau karių galėtų dalyvauti 
mūšiuose su priešu.

Dabar eina vajus už rekrutavimą į 
WAAC. Tai ot, išeina nacių propagandis
tai ir meta smirdančią bombą. Daugelį 
tėvų gali sudemoralizuoti. Daugelį mer
ginų gali atstumti nuo WAAC. O’Don
nell savo piktu liežuviu pasitarnavo Hit
leriui už milijonus dolerių.

Toks Susitarimas N e susitarimas
Derybos tarpe mainierių unijos ir 

mainų kompanijų prie nieko gero dar 
neprivedė ir atrodo, kad vėl iškyla kri
zė ir pavojus naujo streiko. Taip bent 
grūmoja John L. Lewis.

Tose derybose iškilo vienas keistas ir 
pavojingas dalykas. Jis nenaudingas nei 
mainieriams, nei karo pastangoms, nei 
kraštui. Kažin kaip panašu į suokalbį 
tarpe Lewiso ir Central Pennsylvania 
Operators’ Association. Su ta dalimi 
darbdavių neva susitarta. Tie darbdaviai 
neva sutinka pakelti mainieriams algas 
$1.50. Bet pakelia tik su ta sąlyga, jeigu 
bus pakelta anglies kaina vartotojams. 
Vadinasi, algos pakeliamos ne iš kom
panijų pelno, kurio jos pasidaro nesvie
tiškai daug, bet iš konsumerių (vartoto
jų) kišeniaus.

Pakils anglies kaina, pakils kaina ant 
visų kitų daiktų. Tie patys mainieriai 
turės už viską brangiau mokėti. Vadi
nasi, jie su tuo pakėlimu nieko nelai
mės. Be to, šitas pakėlimas kainų ati
daro duris infliacijai! Sugriuva visa 
Roosevelto stabilizacijos programa.

Kaip tik to, matyt, nori Lewis ir tie 
anglies savininkai. Lewis seniai žinomas, 
kaipo priešininkas kainų kontrolės. Jis 
yra šalininkas infliacijos. Vadinasi, mai
nierių unijos pagelba jis pasimojęs savo 
programą užkarti ant viso krašto.

Gerai, kad mainieriams pakeliamos al
gos. Jie tai yra pilnai užsitarnavę. Jų 
dabartinis uždarbis nepakankamas. Mes 
visuomet stojome ir stojame už reikala
vimą aukštesnių algų. Bet šitas pakėli
mas turi ateiti iš anglies kompanijų pel
nų, o ne iš konsumerių kišeniaus, o ne 
keliant anglies kainą.

Patys mainieriai turėtų nepriimti šito. 
Lewiso ir Central Pennsylvania Opera
tors’ Association susitarimo prieš viso 
krašto gerovę.

One Buck outoF Every Ten 
you wrn should beqoinq 
into lUWorBondt Stamps/

ONE 
SUCK

Vėliavos Diena
Birželio 14, pirmadienį, Vėliavos Die

na. Bus daug kalbėta ir rašyta apie reik
šmę šios dienos.

Šiuo tarpu jinai reiškia vieną dalyką, 
būtent, Amerikos žmonių pasižadėjimą 
visais būdais remti visas karo pastan
gas,-kad juo greičiau fašistinę Ašį nu
šluoti, juo greičiau karą laimėti, juo 
greičiau atsteigti pasaulyje taiką. Ame
rikos vėliava yra simbolis — simbolis 
demokratinių teisių ir laisvių. Ji gimė 
kovose ir visuomet atstovaus, paprasto 
žmogaus kovas už tas laisves ir teiseb.

Mūsų šalis šiandien suvienyta daugiau, 
negu kada nors pirmiau visoje jos isto
rijoje. Suvienyta kovoje prieš mirtiną 
šio krašto ir visos žmonijos priešą — fa
šizmą.

Pagerbdami mūsų vėliavą, prisimin
dami, ką ji reiškia ir atstovauja, prisi
minsime tuos mūsų jaunuolius, tuos 
mūsų kovotojus, kurie po ta vėliava 
šiandien randasi karo frontuose ir karo 
laukuose. Jie gina jos garbę ir tai, ką 
ji atstovauja. Jie gina tautą ir šalį, ku
rią “stars and stripes” simbolizuoja.

Kai nacių bomberiai sudaužė šių mokyklų (kur nors 
Anglijoje), tai 15-ka vaikučių buvo užmušta. Griuvė
siai yra verčiami ir jieškoma užmuštųjų kūnelių.

Naminis Frontas
Atostogų kelionės turi būti 

pertvarkytos
Svarstydami atostogų 

planus šiais metais, piliečiai 
naminiame fronte turi atsi
minti, kad tarp-miestų bu- 
sų ir gelžkelių parankumai 
yra įtempti augančiais mi- 
litariniais reikalavimais — 
daugiau negu 2,000,000 vy
rų per mėnesį perkelti or
ganizuotais pulkų judėji
mais; “furlough” kelionės 
taipgi apsunkina keliavi
mą, ir daug civilių žmonių 
keliauja būtinais karo rei
kalais.

Office of Defense Trans
portation pabrėžia sekamus 
patarimus kaslink kelionių:

1. Pralleiskite atostogas 
namie, arba kuoarčiausia 
prie namų.

2. Ypatingai liepos ir 
rugpiučio mėnesiais sten
kitės nekeliauti, ir venki
te pabaigoj savaitės kelia
vimų. Vartokite dieninius 
traukinius ir neškitės valgį 
su savim, kada tik galima. 
Neškitės kuo mažiausia ba
gažo.

3. Nekeliaukite pabaigoje 
savaitės prieš Liepos Ket
virtą ir Darbo Dieną. 
Vartotojai Raginanti Pa
dėti Kovai dėl Teisingų

Maisto Kainų
Kiekvienas vartotojas 

privalo prisidėti prie teisin
gų maisto kainų kovos, vi
soje šalyje, ir jie privalo pa
tikrinti kainas krautuvėse 
su paduotomis kainomis dėl 
jų apylinkės,' ir pranešti 
peržengimus, Office of 
Price Administration.

OPA praneša, kad su 
birželio 1 d., kainos dėl 58 
rūšių mėsos ir produktų pa
darytų iš jautienos, ver
šienos, avienos ir kiaulie
nos buvo įsteigtos pagal

kovo mėn. 1941 m. lygio. 
Šios kainos mainosi pagal 
10 zonų, bet vietiniai laik
raščiai atspausdins tikras 
kainas kiekvienoj zonoj ir 
kiekvienas vartotojas turi 
jas peržiūrėti.

Šeimininkėms patariama 
sunaikinti visus išsibaigu
sius raudonus ir mėlynus 
racijonavimo ženklelius, 
kad apsaugojus prieš juo
dąsias biržas mieste. Ra
portai į OPA parodo, kad 
daug kratuvninkų prašę jų 
pirkėjų jiems duoti savo 
išsibaigusius ženklelius ir 
jie vartojo tuos ženklelius 
pirkti daugiau maisto nuo 
urminių pardavėjų (whole
salers). Dėl to, kad mais
tas taip pirktas gali būti 
parduotas krautuvėse be 
punktų, kiekvienas išsibai
gęs ženklelis duotas krau
tuvininkui yra galimas pri
sidėjimas prie nelegalių bir
žų.
Moterų kojines nebus to
kios plonytes, bet ilgiau 

bus galima jas nešioti
Kol kas, netikima racijo- 

nuoti moterų kojines, bet 
valdžios patvarkymai val
dys jų kainą ir kokybę. Ka
ro laiko pasirinkimas koji
nių, Office of War Infor
mation praneša, nebus toks 
įvairus kaip buvo taikos lai
ku, bet jas bus galima il
giau nešioti.

Office of Price Adminis
tration skaitliuoja, kad 85 
nuošimčiai vartojamų koji
nių bus pagamintos iš “ra
yon.” * Kitos kojinių me
džiagos vyks į karą. OPA 
nurodo, kad negalima tei
singai nuspręsti civilių at
sargą “rayon,” kas reiškia 
kad negalima pranašauti a- 
pie atsargą moterų kojinių.

Kai New Yorko mieste mokyklinio amžiaus vaikai 
ir mokytojos pradėjo rinkti Tarybų Sąjungos žmonėms 
drabužius, tai miesto majoras LaGuardia Įteikė savo 
pundą. Nuotraukoje matome LaGuardia duodantį puh- 
dą drabužiu Petrui Zubuiinui ir Jalai Kutlinai—Sovie
tinio konsulato New Ybrke tarnautojų vaikams. Greta 
majoro stovi Joana Kennedy, kuri paruošė savo pundą 
drabužių.

Gazolinas bus duotas per
galės daržininkams

Darbininkai, kurie apsiė
mė padauginti tautos mais
to atsargą, augindami sa
vo daržoves Pergalės Dar
želiuose, gaus daugiau ga
zolino pasiekti jų darželius, 
— praneša Office of Civi
lian Defense.

Daugiau gazolino bus 
duodama, jeigu savininkas

automobiliaus —
1. Reguliariai apsodina 

plotą žemės iš 1,500 kvadra
tinių pėdų arba daugiau, 
kur daržovės auginamos.

2. Jeigu jis gali parody
ti, kad negali pasiekti jo 
darželį kitokiu būdu, tik 
automobiliu, ir kad jo dar
bas ir priežiūra reikalingi 
daržovių auginimui.

Kas Ką Rašo ir Sako
BUIVYDAS IR BACE- 

VIČIUS
Nuolatinis Brooklyn© lie

tuviškasis balamūtas (Bui
vydas) Keleivyj rašo apie 
Bacevičių, komunistus ir 
laisviečius. Girdi, “dabar 
laisviečiai apverkia Vyt. 
Bacevičių.” Kur ir kada lai
sviečiai tą padarė, žinoma, 
Buivydas nepasako.

Garbindamas Bacevičių, 
Buivydas pripliauškia dur- 
niausių dalykų. Esą Bacevi
čius “savo garbės už purvi
ną skatiką z neparduoda....”

Iš tikrųjų, sunku būtų 
pasakyti, katras turi dides
nę ir gražesnę “garbę”: 
Buivydas ar Bacevičius. 
Mūsų nuomone, abiejų jų 
“garbės” vienodos.

Komunistams Buivydas 
štai kokius apkaltinimo ak
tus išduoda: jie, komunis
tai, “tuojaus Vyt. Bacevičių 
padarė Sovietų Rusijos pi
liečiu, kaip tik raudonoji 
armija įsiveržė į Lietuvą. 
Jie bubnijo, kad ir Vyt. Ba
cevičius, lietuvių virtuozas, 
einąs su tarybų Lietuva.”

Buivydas ant tiek žiop
las, kad nežino nei to, jog 
Bacevičius gyveno Argenti
noje, kai į Lietuvą “įsiver
žė” Raudonosios Armijos 
papildomieji daliniai, kai 
Lietuvoje įsikūrė Liaudies 
Vyriausybė. Bacevičius tuo
met siuntė Paleckio vyriau
sybei sveikinimo telegra
mas. O kitas telegramas jis 
siuntė Mizarai, prašant, 

kad jam padėtų atvykti į 
Jungtines Valstijas.

O kai jis čion atvyko, tuo
jau prašė Tarybų vyriau
sybės atatinkamų įstaigų, 
kad jam suteiktų Tarybų 
Sąjungos pilietybę.

Laisviečiai į Bacevičių 
pradėjo skersakiuoti tuo
met, kai jis buvo pasimojęs 
išsižadėti lietuvybės ir lie
tuvio vardo. '

Na, o kiek tai liečia “pur
viną skatiką” ir Bacevi
čiaus “garbę,” tai, jei Bui
vydas norėtų, jis apie tai 
galėtų gauti pilnesnių in
formacijų pas visą eilę ge
raširdžių Brooklyno lietu
vių, kurie turi praktiško su 
ta “garbe” ir “skatiku” pa
tyrimo.

LDS VAJUS NAUJIEMS 
NARIAMS GAUTI 

PRATĘSTAS
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo organas Tiesa 
(birž. 15 d.) praneša:

“LDS Centro Valdyba sa
vo posėdyj, birželio 4 d., 
nutarė prailginti vają dar 
šešiems menesiams.

“Valdyba prailgina vajų 
todėl, kad per penkis va
jaus mėnesius permažai 
gauta naujų narių. Iki šiol 
bus įrašyta naujų narių ne
daugiau, kaip. 200. Didžiųjų 
dovanų nebūtų pasiekęs nei 
vienas vajininkas.

“Atsižvelgdama į tai, kad 
vajus ėjo gana silpnai, Cen
tro Valdyba, pratęsdama 
vajų iki sausio 1, 1944, taip
gi kviečia visas kuopas, vi
sus vajininkus, visus LDS 
veikėjus ir visus narius: per 
sekamus šešis vajaus mėne
sius smarkiai darbuotis, kad 
vajaus pabaigoje turėtume 
mažiausia 500 naujų narių.

“Vajaus eigą paspartinti 
mes galime, jeigu tik nori
me tatai padaryti. Jeigu vi
si mūsų vajininkai stos in- 
tensyvin darban, o visi ki
ti nariai jiems nuoširdžiai 
padės, vajaus pasekmės ga
li pasidaryti labai geros.

“Iki šiol dar vis perma- 
žas skaičius vajininkų yra 
pasidarbavęs. Todėl perma
žai ir turime naujų narių. 
Jeigu dvigubai didesnis 
skaičius veikėjų būtų įraši- 
nėję naujus narius, tai va
jus būtų buvęs sėkmingai 
-užbaigtas liepos 1 d. Tai 
dabar 'turime išjudinti dar
ban ir tuos vajininkus, ku
rie dar nieko vajuje nepa
dirbėjo.”

Iki šiol daugiausiai LDS 
vajuje pasidarbavę veikė
jai yra šie:

St. Kuzmickas, 34, 
Shenandoah, Pa. 16

J. Daugirdas, 110, 
Lowell, Mass. 12

S. K. Mažanskas, 55, 
Cleveland, Ohio 10

J. Burba, 62,
So. Boston, Mass. 10
Z. Kavaliauskas, 37,

Wilmerding 9
M. Zaldokas, 53, .

Chicago, Ill. 7
J. Navalinskienė, 6, 

Binghamton, 5
Ne visos dar LDS kuopos 

išsijudino darbui. O tai nė
ra gerai. Visiems dirbant, 
galima lengviau dirbti ir 
daugiau naudos padaryti. 
Reikia tikėtis, kad pratęsus 
vajų įstos į darbą ir tos 
kuopos, kurios iki šiol snau
dė.

Minersville, Pa.
Literatūros Draugijos 14- 

tos kuopos susirinkimas įvyks 
antroj dalyj šio mėnesio. Lai
ką paskelbsime vėliau. Dabar 
noriu priminti visiems na
riams, kad tai bus paskutinis 
susirinkimas šiemet, kuriame 
reikia būtinai užsimokėti savo 
duokles, to . reikalauja Kons
titucija jr patsai gyvenimas, 
nes Centro Komitetas jau iš
leido knygą, kurios bilas rei
kia apmokėti.

Literatūros Draugijos knyga 
už 1943 metus jau išėjo, jos 
vardas: Didysis Lietuvių Tau
tos Priešas, tai labai svarbj

istorinė knyga. Ją reikia kiek
vienam atydžiai perskaityti.

Draugai, pasistengkite užsi
mokėti duokles, atsiimti kny
gą, perskaityti ją ir pakalbin
kite naujų narių į organizaci
ją. ši mūsų organizacija, tai 
yra tikrai kultūros mokykla. 
Dabartiniu momentu, kuris 
yra taip labai svarbus, negali
ma laiko veltui leisti. Reikia 
jį sunaudoti saviems ir svar
biems reikalams.

J. Ramanauskas.

London.—Emigracinė ju
goslavų valdžia praneša, 
jog siaučia dideli mūšiai 
kalnuose Juodkalnijos, Ju
goslavijos provincijos.
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Pantellerija ir Karine 
Tos Salos Reikšmė

(Šis straipsnis buvo su
rinktas pirma, negu Pantel
lerija užimta.)

Pirm darysiant įsiverži
mą į Italijos salą Pantelle- 
riją, amerikiečiai ir anglai 
turėjo ją “suminkštint”, nes 
ta maža sala yra tikrai kie
ta. Talkininkai, todėl, ją 

minkštino, kartotinai bom
barduodami iš oro ir jūros, 
taikydami į Pantellerijos 
fortus, prieplaukas, lėktu
vų aikštę, kareivines ir ki
tus pastatus.

Pantellerija tai daugiau
siai uolų ir kalnų sala, apie 
aštuonių mylių ilgio ir ket
verto mylių pločio. Ji susi
darius iš pojūrinių ugnia- 
kalnių (vulkanų) išmestos 
medžiagos-lavos. Ši sala gu
li Viduržemio Jūros siau
rumoje tarp Tunisijos ir di
džiosios italų salos Sicili
jos. Nuo Tunisijos krantų 
iki Pantellerijos yra 45 my
lios, o iš Pantellerijos tik 
truputį toliau į Siciliją.

Mussolinis jau pirm sep
tynių metų pradėjo stiprin
ti Pantelleriją fortais ir ki
tais įrengimais.

Atsiremiant šia sala, Ita
lijos fašistai norėjo užvieš- 
pataut vandens kelią Angli
jos laivams tame Vidurže
mio Jūros ruožte ir suma- 
žint anglų valdomos salos 
Maltos svarbą, kaip karo 

' laivyno bazės. — Malta yra 
tik 145 mylios į pietų rytus 
nuo Pantellerijos.

Mussolinis taip aptvirti- 
no Pantelleriją, kad italų 
juodmarškiniai su pasidi
džiavimu vadino ją “Itališ
ku Gibraltaru.”

Pantellerija, žinoma, toli 
gražu neprilygsta anglų 
Gibraltaro tvirtumai, esa
mai prie Viduržemio Jūros 
vakarinio galo; tačiaus, 
Pantellerija yra stipri gam
tinė ir dirbtinė tvirtuma; 
ir jeigu jos kariuomenė bū
tų gerai komanduojama ir 
narsiai gintųsi, tai užimt 
Pantelleriją būtų labai sun
kus darbas.

Pantellerijos pakrantės 
apstatytos galingais for
tais, ginkluotais kanuolė- 
mis šaudančiomis 11-kos iki 
15-kos colių storio sviedi
niais. Visa sala suorgani
zuota kaip tvirtuma ir turi 
savo pėstininkus, pajūrių 
artileriją, priešlėktuvines 
patrankas, lauko artileriją, 
inžinierių, signalininkų bū
rius ir tam tikrą skaičių 
tankų, nors tankai esą se
nesnės rūšies.

Bet Pantellerija silpna o- 
ro jėgomis. Ji turėjo tik 
vieną lėktuvų aikštę šiaur
vakariniame salos kampe, 
netoli Pantelleria miestelio 
ir uosto. Amerikos ir Ang
lijos bombanešiai taip iš
daužė tą aikštę ir uostą, 
kad italai beveik jau nega
lėjo naudotis tais įrengi
mais; ir šis “suminkštin
tas” ir lygesnis Pantelleri
jos kampas yra laikomas 
tinkamiausia vieta talkinin
kų kariuomenei įsiveržti.

Suprantama, jog St. El
mo kalne bei kituose aplin
kiniuose kalnuose šalia lėk
tuvų aikštės italai turėjo 
iškaltus plačius tunelius 

kaipo slaptas savo lėktu
vam patalpas ir jose sau
giai laikė tam tikrą skai
čių lėktuvų, paruoštų ko
vai prieš talkininkų įsiver
žima.

Tačiaus Pantellerija vis 
tiek buvo silpna oro jėgo
mis ir negana turėjo prieš
lėktuvinių kanuolių, kaip 
kad pastebėjo anglai ir a- 
merikiečiai lakūnai, nuolat 
ją bombarduodami ir susi
durdami tik su menkais 
pasipriešinimais. Šiuo at
žvilgiu Pantellerija yra ly
ginama su anglų tvirtuma 
Singaporu Azijojoj. Singa- 
poras gerai buvo aptvirtin- 
tas ir ginamas prieš atakas 
iš jūros, bet Singapore jė
gos oro kovai buvo persilp- 
nos, ir japonai užėmė tą 
Anglijos tvirtumą.

Kita Pantellerijos silpny
bė tai, kad talkininkų lėk
tuvai, vyraudami ore, o 
Anglijos laivynas viešpa
taudamas jūroje, užkirto 
šiai salai maisto ir amuni
cijos gavimą. Stokavo Pan- 
tellerijai ir geriamojo van
dens; bet gal italai, giliai 
gręždami, pasiekė tinkamo 
vandens šaltinius.

Pantellerijos paviršius 
yra šiurkščiai kalnuotas, o 
pietiniai rytinį jos galą yra 
užgulęs vienas didžiulis 
kalnas, tikrumoje užgesusio 
ugniakalnio viršūnė, 2,700 
pėdų aukščio.

Dauguma Pantellerijos 
krantų tai statūs uolų skar
džiai, tiesiog aukštyn paki
lę iš jūros. Tik kai kuriose 
salos aukštumose yra me
džių, bet tarpkalnėse auga 
figos, vynuogės, alyvos ir 
daržovės.

Apart vienintelio Pantel
lerijos uosto šiaurvakari
niame jos kampe, dar būtų 
prieinamos įsiveržimui vie
tos per Levante Įlanką ir 
San Gaetano.

Pantellerija buvo svarbi 
Italijai ypač kaip tėmijimų 
punktas. R a d i j i n i s tė- 
mijimo instrumentas, pa
statytas ant kokio jos 
kalnų čiukuro, gali įspė
ti prieš besiartinančius 
priešų laivus bei lėktuvus 
kur kas pirmiau, negu būtų 
galima juos žmogui per žiū
ronus įmatyti.

Pantellerijos kanuolės 
galėjo grąsinti Anglijos lai
vams per kelioliką iki dvi
dešimt mylių į visas puses 
nuo tos salos. Fašistų lėk
tuvai, submarinai ir moto
riniai torpedlaiviai taip pat 
galėjo iš Pantellerijos už
puldinėti talkininkų laivus. 
Ir ruožtas jūros tarp Pan
tellerijos ir kitų dviejų dar 
mažesnių Italijos salų, 
Lampedusos ir Linosos į 
pietus, visuomet buvo pavo
jingiausia anglam vandenų 
sritis Viduržemio Jūroje.

Štai kodėl talkininkai pa
siryžo šturmuoti ir užimti 
Pantelleriją. Tai viena, o 
antra, užėmus Pantelleriją, 
jinai tarnautų talkininkams 
kaip lėktuvų stovykla ir 
bendrasis lieptas karo veik
smam prieš didžią ir svar
biausią italų salą Siciliją ir 
prieš pačią Italiją.

J. C. K.

“NAUJAS GYVENIMAS” PO ŠIMTO METŲ AMŽIAUS
Per paskutinius 20 metų 

Amerikoj buvo tyrinėjama 
gyvenimas 450 žmonių su
laukusių šimto metų bei 
daugiau, ir tyrinėtojai at
rado, jog po šimto metų ga
li prasidėti naujas gyveni
mas.

Apie tai profesorė Grace 
E. Bird davė mokslinį pra
nešimą neseniai įvykusiam 
suvažiavimui amerikiečių 
Psichologų Sąjungos Ryti
nėse Valstijose.

Žmonės, pergyvenę šim
tą metų, atrodo, naujai 
pradeda gyventi liekamąją 
savo amžiaus dalį, kaip tei
gia Bird. Keliems tokiems 
seniams atgijo prarastas 
regėjimas, kai kūriem ki
tiem pasitaisė akys po šim

Rūpinkimės Laisvės Pikniku
Didžiausias Lietuvi ų Piknikas Brooklyne Yra

LAISVĖS PIKNIKAS
Šiemet Laisves Piknikas Įvyks

Liepos 4-tą—July 4th
Visų dienraščio Laisvės mylėtojų ir rėmėjų prašom iš anksto platinti 
pikniko bilietus. Darbuokimės visi, kad kaip kitais metais taip ir šie

met padaryti Laisvės piknikų didžiausiu lietuvių pikniku Brooklyne.

DIENRAŠČIO LAISVĖS PIKNIKAS BUS

KLAŠČIAUS GEINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avė., Maspeth, L. L, N. Y.

Prie iš anksto platinamų bilietų yra skiriamos pinigines dovanos. Pirkite bilietus iš anksto ir 
naudokitės dovanų proga. Įžanga 50c., Taksų 5c., Viso 55c.

CHORAI DUOS 1‘l IKI t DAINŲ PROGRAMĄ
~ u.■■■ra

Aido Choras iš Brooklyn©, vadovaujamas Aldonos Žilinskaites-Anderson

Taipgi dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck, vadovaujant Almai Kasmočiutei ir da
lyvaus1 Brooklyno Aido Choras, vadovaujant Aldonai Anderson.

PAVIDIS ORKESTRĄ ŠOKIAM
Piknikas prasidės 1-mų vai. po pietų. Muzika nuo 4-tos vai. po pietų.

to metų; tūliems pradėjo 
dygti nauji dantys; dar ki
tiems pranyko žili plaukai, 
o ataugo nauji tokios natū- 
ralės spalvos plaukai, ko
kius jie turėjo jauni būda
mi.

Kai kurie po 100 metų 
sudrūtėjo, greičiau po li
gos pasveiko ir geriau jiem 
žaizdos po operacijų gijo.

Dauguma tų senių tai ga
na gyvo būdo žmones, daro 
planus ateičiai, seka politi
kos reikalus, mėgsta spor
tus ir juokus ir interesuo
jasi meilės klausimais.

Tiesa, . viena šimtametė 
senutė šaltai užreiškė: 
“Daugiau aš jau nieko ben
dra neturėsiu su vyrais.” 
Bet pasirodė, kad jai nepa

vyko meilė su 77-nių metų 
jaunikiu, ir todėl jinai taip 
nusivylė.

Beje, Amerikos Civilio 
Karo metu vienas šimto 
metų apsukrus senis atėjo 
prašytis j armiją, bet gydy
tojai atrado, kad jis tuo 
laiku nesveikavo ir todėl jo 
nepriėmė. Senis buvo nepa
tenkintas gydytojais ir 
tvirtino, kad jis pilnai tin
kamas karinėms parei
goms.

Iš 450 šimtamečių ame
rikiečių, kurie per paskuti
nius 20 metų buvo tyrinė
jami, dar tebegyvena 34O.z.

Vidutiniai imant, taSau, 
šimtamečiai tegyveno tik 
dar pora metų, o moterys 
trejetą. Abelnai dveja tiek 

daugiau moterų sulaukia 
šimto metų, negu vyrų.

Kai kurie vyrai ir mote
rys po šimto metų dar dir
ba įvairius darbus. Viena 
šimtametė moteris, pavyz
džiui, dirba savo sūnaus 
saldainių dirbtuvėje. Vie
nas šimtametis vyras buvo 
paskirtas šerifu. Kitas šim
tametis prižiūri 68 raguo
čius galvijus, šešis arklius 
ir du mulus Arizonos vals
tijoj.

Viena šimtametė artistė 
tebepiešia gerus paveiks
lus, kita tokio pat am
žiaus moteris dar tebesako 
pamokslus kas sekmadienį 
mažoje protestonų bažnytė
lėje. » N. M.

Eilinis Kareivis Labai 
Pagerino Taikiklį

Tunisijos kare Amerikos 
oficieriai pastebėjo, kad 
vienas jų kareivis nepapra
stai gerai, tiesiog stebėti
nai vis pataiko iš paneša
mos prieštankinės kanuo- 
liukės į vokiečių ir italų 
tankus. — Tai vadinama 
“bazooka” kanuoliukė. Ly
giai puikiai tas kareivis 
svaidė ir granatas iš tam 
tikro prietaiso į taikinius 
priešų pusėje.

Amerikos oficieriai pasi
teiravo, kokiu būdu jis nie
kada pro šalį neprašauna. 
Pasirodė, jog šis kareivis 
išrado naują taikiklį ir tik 
pats jį tenaudojo vietoj re
guliarių armijos taikiklių. 
Gal jis nieko perdaug ir ne
manė apie savo išradimą.

Bet oficieriai pamatė, 
jog tai yra labai svarbus 
išradimas, ir jo modeliai ir 
planai tuoj aus buvo persių
sti į Jungtines Valstijas. 
Karinė Amerikos vyriau
sybė patikrino išradimą ir 
nieko nelaukdama užsakė 
kariniams fabrikams sku

botai prigamint tūkstan
čius tos rūšies taikiklių.

Šie taikikliai laikomi to
kia slaptybe, kad neį to ka
reivio vardas dar viešai ne
skelbiamas. J. C. K.

Kur Vanduo Sutampa 
, Su Aliejum
Naujos aliejinės malia

vos vadinamos “Speed-Ea
sy” gali būti vandeniu pra
skiedžiamos, įpilant vieną 
dalį vandens į dvi dalis tų 
maliavų. Tai išradimas du- 
Pontų laboratorijų.

Tokia maliava išdžiūsta 
per vieną valandą. Ji ypa
tingai tinkanti kambarių 
sienoms ir sieninių popierų 
apmaliavojimui.

Senoji patarlė sako, kad 
vanduo su aliejum nesimai- 
šo, o čia, matote, jau ir 
maišosi. Sekretas tame, jog 
duPontų mokslininkai su
rado tam tikrą chemikalą, 
kurio įdėjus į aliejinę ma
liavą, jau ir sutampa van
duo su aliejum. N. M.

Uosių Uogos—Gyduolė
Kalnų uosių uogose yra 

apščiai gydančios cheminės 
medžiagos, vadinamos he- 
xenolactonu. Ta medžiaga 
stabdo dykų mėsų augimą, 
ypač kūno paviršiuje, o pa- 
akstina sveikų kūno audi
nių augimą, kaip atrado 
anglai Oxfordo Universite
to profesoriai Medwar ir 
G. M. ir R. Robinsonai. •

Hexenolactono yra ir vi
soj eilėj kitų augalų, bet 
kalninių uosių uogose kuo 
daugiausiai. Ale dar neži
nia, ar ši medžiaga tiks 
kaip vaistas prieš vėžio li
ga.

INOSITOL IR VIDURIŲ 
SKAUDULIAI

Įleidžiant žiurkėms į 
kraują inositolio, vieno iš 
B vitaminų, newyorkieciai 
daktarai D. Laszlo ir C. 
Leuchtenberger sustabdė 
skaudulių augimą tų žvė
riukų viduriuose.
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Philadelphia, Pa.

(Tąsa)
Aš nusiploviau akis vandeniu, ir, žiū

rėdamas iš priemenės pro duris, mačiau, 
kaip kareiviai taikėsi, skabinėdamiesi ir 
verkdami, paskui abu ėmė skabinti Na
taliją, o ji mušė juos per rankas, šauk
dama:

— Nelįskite, šunes! Kas aš jums — 
šliundra jūsiškė? Eikite gultų, kolei jū
sų ponų nėra namie — na, tuojau? O 
tai bus bėda jums!

Ji paguldė juos, kaip mažus vaikus, 
vieną — ant grindų, kitą lovoje, ir kai 
jie ėmė knarkti, išėjo į priemenę.

— Išsitepiau aš visa, o — išsirengiau 
kieminėti! Sušėrė jis tau? Tai, koks 
kvailys! tai ji, degtinėlė. Negerk, berne
li, niekuomet negerk...

Paskui aš sėdėjau su ja prie vartų ant 
suoliuko ir klausinėjau, kaip tai ji ne
bijo girtų.

— Aš ir blaivių nebijau, jie pas mane 
— štai kame! — Ji parodė kietai su
gniaužtą, raudoną kumštį. — Mano vy
relis, nabašninkas, taipgi smarkiai gir
tuokliaudavo, tai aš jam, būdavo, girtu
tėliam, surišu rankas ir kojas, o kai iš
simiega — nutraukiu nuo jo kelnes ir 
prilupu rykštėmis: negerk, negirtuo
kliauk, jeigu vedei — pati tau pasilinks
minimui, o ne degtinė! Taip. Prilupu 
ligi nuovargio, tai jis po to kaip vaškas 
palieka ...

— Stipri tamsta, — tariau aš, prisi
minęs moterį Ievą, kuri net Dievą ap
gavo.

Natalija tarė, atsidususi:
— Bobai daugiau reikia jėgų, negu 

vyrui, jai dvigubai jėgų reikėtų, o Vieš
pats pašykštėjo jai! Vyras — žmogus 
nepastovus.

Ji kalbėjo ramiai, be pykčio, sėdėjo, 
sudėjusi rankas ant didelės krūtinės, at
sišliejusi nugara į tvorą, liūdnai. įbedusi 
akis į šiukšliną gatvę. Aš užsiklausiau 
išmintingų kalbų, pamiršau apie laiką ir 
staiga pamačiau susitvėrusius šeiminin
ką ir šeimininkę; jie ėjo palengva, išdi
džiai, kaip kurkinas su višta, ir atsidė
ję žiūrėjo į mus, kažin ką kalbėdami.

Aš parbėgau atidaryti duris; lipdama 
laiptais, šeimininkė pašiepiamai pasakė 
man:

— Su skalbėjomis myluojies? Pramo
kai apsiėjimo pas apatiniąją ponią?

Tas pasakymas buvo toks kvailas, kad 
net neužgavo manęs; skaudžiau buvo, 
kad šeimininkas, susijuokęs, tarė:

— Ką gi — laikas!..
Kitą dieną iš ryto, nuėjęs į malkinę 

malkų, aš radau prie malkinės durų tuš
čią piniginę; aš daug kartų buvau ma
tęs ją Sidorovo rankose ir tuojau par
nešiau jam.

— O kur gi pinigai — paklausė jis, 
pirštu tirdamas piniginės vidurius. — 
Rublis trisdešimt. Duok šen!

Jo galva buvo aprišta rankšluosčiu; 
geltonas, sublogęs, jis piktai mirksėjo 
patinusiomis akimis ir netikėjo, kad aš 

/raudau piniginę tuščią.
Atėjo Jermochinas ir ėmė įtikinėti jį, 

rodydamas į mane:
— Tai jis pavogė, jis, vesk jį pas šei

mininkus! Kareivis nevogs iš kareivio!
Šitie žodžiai man pasakė, kad kaip tik 

jis ir pavogė ir numetė piniginę mano 
malkinėje,— aš tuojau surikau jam į 
akis:

— Meluoji, tu pavogei!
Ir visiškai įsitikinau, kad aš neapsiri

kau, — jo veidas persikreipė iš baimės 
ir pykčio, jis sujudo ir laibai sustaugė: -

— Įrodyk!
Kaip aš galiu įrodyti? Jermochinas, 

rėkdamas, ištempė mane į kiemą, Sido
rovas ėjo paskui mus ir taipgi kažin ką 
rėkė, pro langus žiūrėjo įvairių žmonių 
galvos; ramiai rūkydama, žiūrėjo Kara
lienės Margo motina. Aš supratau, kad 
pražuvau mano damos akyse, ir — pa- 
blūdau.

Atsimenu — kareiviai laiko mane už 
rankų, o šeimininkai stovi prieš juos, už
jausdami, pritaria vienas kitam, klauso 
skundų, ir šeimininkė įtikinamai kalba:

— Žinoma, tai jo darbas! Užtataigi jis 
vakar su skalbėja prie vartų meilikavo: 
vadinasi, turėjo pinigų, be pinigų iš jos 
nieko negausi...

— Tikrai taip! — rėkė Jermochinas.
Mane perėmė baisus pyktis, aš ėmiau 

rėkti ant šeimininkės ir buvau stropiai 
prikultas.

Bet ne tiek mušimas kankino mane, 
kiek mintys apie tai, ką dabar pamanys 
apie mane Karalienė Margo. Kaip aš jai 
išsiteisinsiu? Bloga man buvo šitomis 
blogiausiomis valandomis.

Mano laimei kareiviai greitai išplatino 
šitą istoriją visame kieme, visoje gatvė
je, ir vakare, gulėdamas pakraigėje, aš 
užgirdau žemai Ntalijos Kazlauskienės 
riksmą:

— Ne, kam aš tylėsiu! Ne, balandėli, 
eikš, eikš! Aš sakau — eik! O tai aš pas 
poną eisiu, jis tave privers...

Aš iš karto pajutau, kad šitas triukš
mas mane liečia. Rėkė ji ties mūsų prie
bučiu, jos balsas skambėjo vis garsiau ir 
iškilmingiau.^

— Tu vakar kiek man rodei pinigų? 
Iš kur juos gavai — papasakok.

Trokšdamas iš džiaugsmo, aš girdėjau, 
kaip Sidorovas nuobodžiai tempė:

— Ai, ai, Jermochinas...
— O vaikėzą apšmeižė, primušė, a?
Aš norėjau bėgti į kiemą, šokti iš 

džiaugsmo, iš dėkingumo išbučiuoti skal
bėją, bet tuo metu, — turbūt pro lan
gą, — ėmė rėkti mano šeimininkė:

— Vaikėzą užu tai mušė, kad jis ko- 
liojasi, o kad jis vagis—niekas to nema
nė, tiktai tu, chalda!

(Bus daugiau)

Russian War Relief 
Parengimas

Birželio-June 22 d., įvyks 
didelis parengimas, Conven
tion Hall, 34th ir Spruce gat
vių, 8:15 vai. vak. Įžanga 55c 
ir aukščiau.

Parengimas atžymės 2-jų 
metų kovą Raudonosios Armi
jos prieš užpuolikus ruduosius 
žvėtis-nacius. Sovietų Sąjun
gos Raudonoji Armija išgelbė
jo mūsų gyvastis, nes jei ne 
ji, tai Hitlerio barbarai būtų, 
atsibaladoję oro atakomis ant 
mūsų miestų ir gyvybių. Rau
donoji Armija sulaikė ir pa
kirto apsvaigusias laimėjimu 
gaujas bjauriųjų fašistų mar- 
šavimo į pergalę.

Dabar visi mato ir pripa
žįsta, kad tie smūgiai, kuriuos 
sudavė herojiška armija, bu
vo dideliu palengvinimu lai
mėti karas Afrikoje-Tunisijo- 
je ir Pacifike prieš Japoniją, 
kuriai uždavė gerą smūgį mū
sų amerikiečiai sūnūs karžy
giai. Amerikos Raudonasis 
Kryžius teikė ir teikia gausios 
paramos šiai armijai. Ameri
kos demokratiniai nusiteikę 
vyriausybės pareigūnai remia 
Sovietų Sąjungą, nes jie ge
rai žino, kad be jos agreso
rius būtų sunkiau įveikti. Phi- 
la. lietuviai gražiai parėmė 
Russian War Relief ir lygiai 
Amerikos Raudonąjį Kryžių. 
Lietuviai prašomi paremti šį 
parengimą.

Svarbus Susirinkimas
Birželio-June 17 d. (ketvir

tadienį) įvyks Veikiančio Ko
miteto ir visuotinas organiza
cijų narių susirinkimas, Liau
dies name, 8 vai. vak. Drau
gės ir draugai, bandykite ne- 
sivėluoti. Būtinai atsilankyki
te ant šio susirinkimo, nes yra 
labai svarbių reikalų;

Prakalbos 20 d. Birželio.
Kalbės Rojus Mizara ir Kiti
ALDLD kuopos rengia pra

kalbas, 20 d. birželio, Lietuvių 
Tautiškoje salėje, 928 E. Mo- 
yamensing Avė., 2-rą vai. po 
pietų.

Ąnt šių prakalbų bus par
duota valst. paskolos bonai su
kėlimui bombanešio lėšų, ku
rį nusitarė Philadelphijos lie
tuvių draugijos ir parapijos 
nupirkti bonais. Lietuviai, bū
kite pasirengę pirkti bonus 
geram tikslui, pagelbėti karo 
pergalei. Nepaisant, kad ir 
būtų karštas oras, lietuviai, tu
rime atsiminti, kad mūsų, ša
lies jaunimas žūsta, kiti sun
kiai sužaloti, o pagaliau atsi
minkime jūrų pavojų! Tūks
tančiai jau paskendo! Jie ko
voja už mus, o mes tą dieną

galim pamiršti tyrą ir šiltą 
orą ir ateiti į šias prakalbas, 
pasirodyti gausingai ir tikrais 
patrijotais. Mes nieko nesle
piam, mes remiam savo šalį, 
kurioj gyvenam, bet tuomi pa
čiu sykiu, mes remiam savo są
jungininkus.

Ant šių prakalbų mes rink
sime ir priimsim pundelius, 
aukas dėl Lietuvos vaikučių, 
pabėgėlių į Sovietų šalį. Pra
šome Phila. lietuvių visur gar
sinti ir raginti lietuvius eiti į 
šias prakalbas—į Lietuvių 
Tautišką salę, kurią duoda 
veltui prakalboms. Tai didelė 
garbė Lietuvių Tautiškos sa
lės Pašalpiniam Kliubui. Ant 
šių prakalbų bus aiškinama 
karo rėmimas ir mūsų parei
gos. Phila. lietuviai turime su
kelti grynais pinigais $300,- 
000, nes mes nieko nenustosi
me, tik paskolinsime pinigus 
ir pasitarnausime mūsų šalies 
karo pastangoms. Phila. lietu
viai susivienijo karo rėmimo 
klausimu ir jie turi vienybėj 
dirbti iki karo pabaigos.

Rep.

LOWELL, MASS.
Piktas Kunigo Pamokslas
Lietuvių kunigas F. Strai- 

kauskas, birželio 6 dieną pa
sakė bjaurią kalbą. Pirmiau
siai jis hitleriškai niekino So
vietų Sąjungos vadą maršalą 
Staliną vadindamas “Juozu
kas,” “rusukas,” “juodais ūsu- 
kais,” o paskui pradėjo šauk
ti, kad “Stalinas visus komu
nistus išmetė iš partijos lau
kan,” ir šaukė, kad Lowellio 
lietuviai turi mesti laukan vi
sus lietuvius “komunistus” iš 
draugijų. Taip jis Hitlerio tak
tiką ir budeliškus žygius nori 
pernešti į demokratinę Ameri
ką, įnešti lietuvių tarpe nesu
tikimus, susiskaldymą, kad 
tuo palengvinus Hitleriui ka
riauti prieš mūsų šalį.

Kiek man yra žinoma, tai 
Lowellio pažangūs lietuviai, 
kuriuos įtunigas visus krikšti- 
na “komunistais,” kurie pri
klauso prie draugijų, tai labai 
gražiai sugyvena su kitais na
riais ir nuoširdžiai draugijoms 
dirba. Ir aišku, kad dėl ku-

nigo pikto liežuvio, jokis nuo
širdus lietuvis katalikas neis 
jo siūlomu hitlerišku keliu ir 
nedirbs pragaištingo darbo. 
Aš užtikrinu kunigėlį, kad 
jam nei nereikės sunkiai pra
kaituoti mėtant iš bažnyčios 
“komunistus,” nes nei vienas 
pažangus žmogus neseka ku
nigą. Būtų daug geriau, kad 
Straikauskas daugiau rūpintųsi 
pačios religijos reikalais, tai 
yra, savo profesija, o nekištų 
savo nosį į politiką, kurios ar 
nesupranta, arba hitleriškai 
supranta.

Mums labai būtų žingeidu 
žinoti, kodėl šis lietuvių ku
nigas nori skaldyti lietuvius, 
juk tai Hitlerio darbas — 
skaldyti demokratinių šalių 
žmones. Kodėl kunigas veda 
šią piktą Hitlerio propagan
dą ? Kodėl kunigas taip įsi
karščiavo vesdamas goebbel- 
sišką nacių propagandą ir ko
dėl jis taip daužė kumščiais, 
kad visi sąžiniški parapijonai 
smarkiai pasipiktino ?

Dabar baisaus karo laikas. 
Daug lietuvių iš Lowell yra 
armijoj, katalikų, ir pažangių 
žmonių sūnų. Daugelis jų gy
vastį atiduos sunkioj kovoj 
prieš Hitlerį ir jo gaujas, ko
voj už demokratiją, už kurią 
jau milionai mirė Sovietų Są
jungos žmonių, tų, prieš ku
riuos kunigas taip bjauriai 
kalba. Mūsų šalies komunistai 
kovoja’šaukiant visus žmones 
į vienybę, kad greičiau laimė
tume pergalę. Tai kodėl ku
nigas turi skelbti nacių propa
gandą ir siūlyti suirutę lietu
vių tarpe, kada mūsų vyriau
sybė nori visų, žmonių vieny
bės, kad visi bendromis pa
stangomis, pirkdami bonus,

dirbdami karo laimėjimui 
reikmenis galėtume daugiau 
prisidėti prie karo pergalės? 
Kodėl lietuvių kunigas paver
tė bažnyčią į vietą skleidimui 
nacių propagandos, kurstyda
mas vienus piliečius prieš ki
tus? Ar tik ne Mussolinio žen
tas (Ciano), kuris yra prie po
piežiaus prikomanduotas davė 
kunigėliui tokį ukazą? Aišku, 
kad toki pamokslai neišplau
kia iš Dievo “valios,” aišku, 
kad toki pamokslai netarnau
ja mūsų šalies karo laimėji
mui, bet priešingai.

Pipiras.

London. — Anglų lakūnai 
bombardavo nacius Francijoj 
ir Belgijoj ir taipgi sužalojo 
tris karinius priešų laivukųs.

Anglų lakūnai bombardavo 
japonų bazes Kalewoj, Bur- 
moj.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 1164 has been issued to the undersigmed 
to sell beer, Uine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2128 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECK 
Vermont Bar & Grill

2128 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

530 Summer Avenuę
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ros kuopos moterų su

sirinkimas įvyks antradienį, birželio 
(June) 15 dieną, 8 vai. vakare, pas 
dd. Juškus, 361 W. Broadway. Vi
sos drauges dalyvaukite, nes turi
me daug svarbių reikalų aptarimui. 
Ypatingai turime prisirengti prie 
dienraščio Laisvės pikniko, kuris 
įvyks liepos 18 d., Keistučio Par
ke, E. Dedhame. Kviečiame ir mez
gėjas dalyvauti. — H. T.

(139-140)

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

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

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

Graži Priešfašistiniains 
Kovotojams Parama
Nuo balandžio 30 iki birže

lio 3 sekami prisiuntė prieš- 
fašistinių kovotojų paramai 
aukų:

F. Kavaliauskienė, Tacoma, 
Wash., ant blankos surinkusi 
$5.00.

A. Vertelienė, Linden, N. J., 
ant blankos surinkusi $4.00.

ALDLD 155 moterų kuopa,
. Worcester, Mass., $5.00.

A. Naravienė, Shenandoah, 
Pa., ant blankos surinkusi 
$21.00.

M. Bush, Inglewood, Calif., 
ant blankos surinkęs $3.15.

E. Cibulskienė, Nanticoke, 
Pa., $3.00.

A. Zalnar, Philadelphia, Pa., 
ant blankos surinkęs $5.90.

A. Lakickas, Coaldale, Pa., 
ant blankos surinkęs $2.00.

J. Burba, So. Boston, Mass., 
ant blankos surinkęs ■ $7.65.

J. Petruškevičius, So. Bos
ton, Mass., ant blankos surin
kęs $4.20.

M. Tenikaitienė, E. St. Louis, 
IH., ant blankos surinkusi $12.

Lietuvių Piliečių Kliubas, 
Hudson, Mass., $10.00.

LDS 37 kuopos kliubas, Wil
merding, Pa., $15.00.
..F. Wilkas, Wilmerding, Pa.,

ant blankos surinkęs $11.60.
N. Boterienė, IChicago, III., 

ant blankos surinkusi $10.00.
Birželio 3 d. priduota visos 

viršuje atžymėtos aukos Ben
dram Anti-fašistinių Tremti
nių Komitetui — viso $119.50.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū. Jūsų pagalba yra la
bai brangi tiems kovotojams, 
kurie jos reikalingi.

Šiuo metu jau 2,000 kovoto
jų, išlaisvintų iš Afrikos kon
centracijos kempių, yra kelyje 
į Meksiką. Jungtinių Valstijų 
vyriausybė parūpino jiems ke
lionę iki New Yorko. Iš čia 
Antifašistinis Komitetas parū
pins jiems pervažiavimą į 
Meksiką. Aukos labai reikalin
gos. J. Gasiūnas.

INSURE YOUR. HOME ' 
v AGAINST HITLER/ '
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WAR SAVINGS BONDS t STAMPS
I I'll* >»»■

Haverhill, Mass.
ALDLD 85 Kp. Pradėjo Veikt

Po ilgo laiko Literatūros 
Draugijos 85 kuopa turėjo su
sirinkimą, gegužės 26 dieną, 
Lietuvių Gedimino Kliube ir 
susirinkimas buvo gyvas.

Plačiai aptarus, nutarta 
rinkti drabužiai lietuviams ir 
rusams, kurie taip didvyriškai 
kovoja prieš barbariškas Hit
lerio jėgas. Į komisiją išrink
ta A. Račkauskiene ir O. Pe- 
čiukortiene.

Šiuomi mes ir atsišaukiame 
į Haverhill lietuvius, kurie tu
rite atliekamų gerų drabužių, 
be kurių galite apsieiti ir su
tinkate paaukoti lietuviams ir 
bendrai Sovietų Sąjungos žmo
nėms, tai prašome mums pra
nešti žodžiu arba telefonu: 
Tel. 5762-R ir komisija pasi
ims drabužius.

Mes turime viltį, kad Ha
verhill lietuviai parems Litera
tūros Draugijos 85 kuopos šį 
taip svarbų darbą, kurie vi
sados nuoširdžiai rėmė.

A. Račkailskiėng,

Ona Pečiukonjenė,
138 Heights St.,
Haverhill, Mass.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVĖ
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėms; 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
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybes pamokų nauja knygutg, “The Basic Prin- 
ciples of Democracy and Citizenship/’ parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

KnygelSa Autorini
KAINA 35c.

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

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, JBrookiyn, N. Y.

Adv. CHAS. I». KĄĮ,

30 Dienų 
Nuolaida

A kiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu- 

I statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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DAR APIE SOVIETU SĄJUNGOS 
TAUTU KONCERTĄ

Birželio 6 dieną Bostone 
įvyko sovietinių tautų koncer- 
tas-festivalas. Jį rengė Russian 
War Relief komitetas ir pla
čiai buvo garsinamas dienraš
tyje Laisvėje ir kitoj spaudoj, 
kovojančioj už žmonijos lais
vę.

Jau gera eilė metų prabėgo, 
kaip man teko būti panašia
me koncerte, kur įvairios tau
tos dalyvauja savo tautiniuo
se rūbuose, su savo tautine 
meniška programa, o tokius 
parengimus aš myliu. Myliu 
ne vien dėl to, kad viskas 
įvairu, marga, žingeidu, kaip 
tai: įvairių tautų kostiumai, jų 
muzika, šokiai ir menas, bet 
tas sukelia džiaugsmą, kad 
ateityje įvairios pasaulyje 
tautos ir tautelės galės lais
vai gyvuoti, kurti savo meniš
ką kultūrą, laisvai gyventi po
litiniai ir ekonominiai. Dau
giau ir daugiau tas vieningu
mas jaučiamas, kuris visas 
kultūriškas tautas riša į vie
ną šeimyną.

Šio koncerto išpildyme da
lyvavo Sovietų Sąjungos va
karinių sričių tautos, kurios 
Sovietų šeimoj neilgai laisvai 
gyvavo, bet ir tai jau padarė 
milžiniško progreso ir jeigu 
ne barbariškas Hitlerio užpuo
limas, tai šiandien Lietuvoj, 
Latvijoj, Estijoj, Ukrainoj ir 
kitur žmonės laisvai budavo- 
tų savo laimingą gyvenimą.

Mes trys, susitarę, skubina
me pasiekti Bostoną, kad ga
vus puikiame Bradfordo vieš
butyje sėdynes. Pribuvę į vieš
butį jau radome daug drau
gų ir draugių; paskubomis 
sveikinamės su pažįstamais, o 
ką gi čia gali ir nesutikti to
kiame sąskridyje?

štai draugas Edwardas šiu- 
geris, kurį jau nemačiau per 
eilę metų ir kaip malonu jis 
susitikti ir pasveikinti! Juk 
per daugelį metų jis vadova
vo net kelis lietuvių chorus 
Mass, valstijoje, sutaisė, su
kūrė daug dainų! Ir kada, gy
venimo aplinkybių verčiamas, 
atsiskyrė nuo lietuvių, tai jis 
neatsiskyrė nuo jo pamylėtos 
muzikos ir bendrai meno. Ir 
čia jis atvyko su latvių choru 
dalyvauti programoje.

Tarpe šimtų linksmai besi
šypsančių veidų skubiai sten
giamės pagauti veidus savo 
pažįstamų, o kur tik akį už
mesi, visur grupės graikštaus 
jaunimo, didžiumoj jie pasi
puošę spalviniais savo tautos 
rūbais ir skubiai baigia prisi
rengti programai, o jau arti
nasi ir laikas, kada koncertas 
turi prasidėti.

Štai prasidėjo ir programa,’ 
kurią atidarė lietuvaitė visų 
mylima, jauna ir jau pasižy
mėjus dainininkė Birutė Ra
moškaitė Jungtinių Valstijų 
himnu, (čia drg. K. M. S. pa- 
eiliu aprašo visus programos 
dalyvius, bet kadangi jau ki
to korespondento pirmiau bu
vo aprašyta, tai mes nekarto
sime.—Red.)

Laike aukų rinkimo Botki- 
no ligoninės užlaikymui Mas
kvoje, ant estrados susirinko 
Sovietų Sąjungos jūreiviai, ku
riuos minia audringai sveikino 
delnų plojimu. Vienas iš jų, 
rusų kalboje, trumai pakal
bėjo ir varde Sovietų Sąjun
gos liaudies paačiavo ameri
kiečiams už teikiamą pagalbą, 
pareikšdamas, kad Jungtinės 
Tautos pergalingai kovos iki 
laimėjimo... Aukų buvo su
rinkta $1,015.. .

Koncertas pilnai pavyko. 
Bostoną palikome 6 valandą 
vakare ir grįžome į Worceste- 
rį. Saulė dar skaisčiai švietė ir 
savo galingais spinduliais sten
gėsi nugalėti nedrąsiai slen
kančių mažų debesėlių šešė
lius, kurie, tartum koki lapai 
nudraikė padangę. Jie slinko 
viens po kitam su savo van
deniu, kad vėl mazgoti žemės 
veidą, lyg ant jos dar būtų 
per daug pasilikę nuo šaltos 
žiemos nešvaros. Gi saulės 

spinduliai džiovino rasotą že
mės veidą, glamonėjo, šildė 
besikraunančius gėlių pumpu
rus ir tuos, kurie jau suspėjo 
pilnu savo grožiu' pražysti. 
Bušui skubiai besiritant, nesu
spėja nei akis apgriebti tas 
gamtos grožybes, tą pavasario 
įvairumą, kuris atgijo iš po 
žiemos. Atgijo krūmokšliai, 
laukai ir girios, žalumas, — 
visur gyva, taip malonu, kad 
tas atgaivina ir labiausiai su
vargusią žmogaus sielą. Įspū
džiai dar tik matyto Sovietų 
Sąjungos tautų koncerto persi
kėlė į šiuos gražius laukus, 
tartum štai vienos, kitos tau
tos jaunimas, tuose tautiniuo
se kostiumuose persikėlė į 
šiuos puikius laukus, tas gra
žiąsias gėles ir sudarė gra
žiausią tautų kvietką.

Saulė jau leidosi ir artinosi 
naktis. Bet ant ryto vėl sau
lė užtekės, jos malonūs spin
duliai viešpataus visoje gam
toje.

Taip ir pasaulyje; jis dabar 
baisus ir krauju aptaškytas, 
tautos fašistų pavergtos, bet 
jų viešpatavimui artinasi ga
las, artinasi pergalė ir žmo
nijos saulės užtekėjimas, o toj 
pergalėj svarbiausią rolę vai
dina Sovietų Sąjunga, kurios 
tautų koncertą tik matėme. Ji 
neša sunkiausią naštą, leisda
ma Jungtinėms Valstijoms pri
siruošti, kad bendrai laisvos 
žmonijos jėgos galėtų ant am
žių nublokšti nuo žemės veido 
barbarišką hitlerizmą ir jo sė
brus. Tokiose mintyse skęs
tant pasiekėme namus.

K. M. S.

Easton, Pa.
Keleivis Negaus Nei Cento
Vienas senas Keleivio skai

tytojas man rodė Keleivį No. 
23 ir sakė, kad toji pro-nacių 
gazieta daugiau manęs nemul
kins, prenumeratai pasibaigus 
negaus anei cento. Apart vi
sokių pliauškalų, štai, ant pir
mo puslapio, didelėmis raidė
mis, pagal hitlerinį planą, Ke
leivis pupsi, kad Lietuvos gi
riose lavinasi 100,000 vyrų ar
mija, o maisto, būk, pristato 
ūkininkai. Ir Keleivis iš po 
savo arbūzo, o hitlerinės pro
pagandos painformuotas, ap
silaižydamas sako, būk toji 
armija lups ruskiams kailį, tai 
yra, mūsų šalies talkininkams.

Anot N. Gadynės nusipenė
jusio Strazdo: Ai-vai, koki cū- 
dai! Juokis ir voliokis skaity
damas tokį išdavikišką raštą. 
Kartą ir Keleivis rašė, kad 
hitlerinės dielės sučiulpė visą 
Lietuvą, kartu ir ūkininkus. 
Matyt, Keleivis padarė klai
dą, ar gavo nuo nacių pipirų, 
kad dabar iš kitos kantičkos 
naują giesmę užgiedojo. Da
bar jau atsirado ir maisto pas 
ūkininkus. O kaip bus su hit
lerinėmis dielėmis, ar tai jos 
turės badu nusprogti ? Kelei
viui prisieis visą pono Gegu
žio kapitalą pasiųsti, kad iš
gelbėjus nuo bado tas hitleri
nes dieles.

Pagal Keleivio razūmą, Hit
leris toks aklas, kad giriose 
nemato tos Lietuvos armijos 
ir leidžia ūkininkams pristaty
ti maistą. Taip Keleivis nepa
liaujamai kandžioja narsią 
Sovietų Sąjungą.

Sveikinimas ir Aukos
Ant blankos surinkta aukų 

lietuvių tautos didvyriams So
vietų Sąjungoje. Aukavo: $5 
L. Tilvikas. Po $2 aukavo: V. 
ir A. Unikauskai ir Ch. Yudic- 
kas. Po $1: O. Wauriene, P. 
Jonikas, S. Urba, J. Srebalis, 
Elz. Stankus, Ch. Stankus, M. 
Šulskis, J. Drillingas, S. Shar
key, K. Abaken, VI..Cigas. Vi
so $20. čekis išrašytas ant iž
dininkės vardo — Frances Pa
kalniškienė, o korespondenci
ja su vardais pasiųsta Laisvei. 
Ačiū už aukas.

Automobilio ir Bušo Nelaimė
Birželio 4 buvo auto-buso 

nelaimė šalę draugo L. Tilvi
ko kepyklos. Senis A. Purdy, 
82 metų, vairavo mašiną, o jo 
sūnus, 57 metų sėdėjo šalę jo. 
Abudu kapų darbininkai. Ry
te, matyt, skubėjo į darbą. 
Jiems greitai važiuojant siau
ra Pearl gatvele skersai Sep
tintos gatvės, ant jų užbėgo 
Glendon Canal busas, smogė 
į mašiną ir atsimušė į stubą. 
Galas buso įsikirto į sieną, nu
mušė ugniagesių vandentiekį 
ir gražų medelį. Sužeidė abu 
senius ir buso pasažierius, ypač 
merginą McClary, 21’ metų. 
Visus ambulansas nuvežė į 
Betts ligoninę. Senis G. Bad- 
der, 81 metų, kuris sėdėjo 
stuboj, manė, kad į jo stubą 
trenkė Hitlerio bomba. Taip jis 
nupasakojo Free Press repor
teriui.

Sekmadienį, birželio 6, pas 
mus lankėsi dainininkas Vin
cas Valukas iš Wilkes-Barre, 
Pa. Ir B. Makutienė iš Gar
wood, N. J.

V. J. Stankus.

Worcester, Mass.
Sekmadienį, gegužės 30 d. 

Worcesterio progresyviai lie
tuviai išleidome į amžiną atil
sį mūsų seną, gerą draugą Je
ronimą Stonkų. Nors laidotu
vės turėjo būti apie 2 vai. po 
pietų, bet jau apie 12 vai. ap
link namą graboriaus Carroll, 
kuriame buvo pašarvotas drg. 
Stonkus, galėjai matyti visus 
Worcesterio progresyvius lie
tuvius, kurie atėjo atiduoti 
paskutinę pagarbą savo drau
gui. Vis pažįstami veidai dar
bininkų ir biznierių. Drg. 
Stonkus tarpe progresyvių lie
tuvių turėjo daug draugų, nes 
gėlių vainikas “Nuo Draugų” 
nustebino mane. Tai buvo vai
nikas iš puikiausių gėlių apie 
gerą lietuvišką sieksnį ir sker
sai ir išilgai.

Jau po 2 vai. ir visi susi
spietė apie karstą. Grabnešiai, 
jo artimiausi draugai, jąu čia 
pat. Pamaniau sau, tai nege
rai, jei be jokio gero žodžio 
ir išleisime gerą darbininkų 
draugą į amžiną atilsį. Bet 
štai ateina prie karsto drg. 
Marijona Sukackienė ir sako:

Draugai! Mes atsisveikina
me amžinai su drg. Stonkų. . . 
Ir ji nupiešė jo gyvenimo ke
lią. Neatkartosiu jos prakal
bos, bet ji pasakė gerą ir ati
tinkamą momentui prakalbą. 
Nors dabar žmonės ir neturi 
gazolino, visgi ant kapinių pa

SHOOT STRAIGHT 
> With Our Boys! r 
BUY WAR BONDS

Gurno isdirbystės darbininkai Akrone (Ohio) grįžta j darbą po to, kai vyriau
sybė pasisakė prieš streikavimą. Darbininkams algos buvo pakeltos tik po 3c va
landai ir jie skaito tą neužtenkamu, bet grįžta darban, nes gyvename karo laikus.

lydėjo apie 30 automobilių— 
visi pilni lydėtojų.

Ant kapinių, krematorijos 
koplyčioje, buvo grabas vėl 
atidarytas paskutiniam atsi
sveikinimui ir čia ta pati M. 
Sukackienė pasakė antrą pra
kalbą, kuri padarė gilų, įspū
dį ant lydėtojų. Po apleidimui 
krematorijos, žmonės tik ir 
kalbėjo apie jos puikią pra
kalbą.

'Čia yra didelė kolonija lie
tuvių ir yra visokių nuotikių, 
bet, matomai, visi mūsų kores
pondentai yra ar labai užimti 
darbais, ar tokie tinginiai, 
kaip aš ir nieko neparašo apie 
lietuvius iš mūsų didžios ko
lonijos.

Mūsų Lietuvių svetainė ant 
Endicott St. per keletą mėne
sių buvo labai apleista, nes 
nebuvo gaspadoriaus-prižiūrė- 
tojo.

Ateinu į Literatūros Drau
gijos susirinkimą ir nenoriu 
tikėti! Kas čia pasidarė? Vi
sur švaru, gražu. Įeinu į kny
gyną — taip pat švaru, gra
žu. Laikraščiai sudėti tvarkin
gai, langai apdabinti firanko- 
mis ir kitais pagražinimais, 
ko niekuomet nebuvo. Einu į 
susirinkimo kambarį, ten tas 
pats: ir langai apdabinti ir 
grindys, rodos, kaip tik nau
jai įdėtos. Einu pažiūrėti į di
džiulę svetaine. Nagi ir ten 
tas pats! Kas gi atsitiko? Na
gi, sako, atėjo už gaspa'do- 
rius mūsų LLD nariai drg. 
Navikai.

žemutinėje svetainėje, “So
cial Club” turi barą, kuris gy
vuoja jau daugelis metų. Pir
mus 3 metus buvo gaspado- 
rium Dominikas Jussius ir ta
da viskas buvo gerai ir pelno 
buvo. Jam rezignavus, išrinko 
jauną, čia augusį narį, kuris 
pridarė nesmagumų ir nuosto
lių kliubui. Po tam, kokiais tai 
sumetimais ar per neapsižiū
rėjimą, buvo išrinktas Smeto
nos kavalierius, kuris per ke
letą metų imdamas už darbą 
didžiausią algą smetoniškai at
sargiai niekino tą progresyvę 
draugiją. Ant galo jis suprato, 
kad jis ne savo vietoje ir pa
sitraukė. Dabar “Social Club” 
turi už gaspadorių ir jo pa- 
gelbininką mūsų draugus. Vi
si patenkinti su dabartiniu 
gaspadorium, kuriuomi yra 
J. Jaškevičius iš Hudson, 
Mass.

Bet tai yra keista, kad “So
cial Club” ir didžioji Sūnų ir 
Dukterų Draugija iš virš 600 
narių nerado nei vieno, kuris 
apsiimtų už gaspadorių.

• • • "*
Per visą savaitę čia buvo 

rodomas veikalas “Mission to 
Moscow.” Tai veikalas, kuris 
nuplauna visą brudą, kuriuo 
buvo drabstoma ant Sovietų 
Sąjungos per paskutinius 25 
metus. Tą brudą nuplauna 
toks autoritetas, kaip mūsų 
prezidentas ir jo atstovas Mr. 
J. Davies. S. J.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

GOTHAM
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VYRAI NAMŲ RUOŠAI 
ELEVEITER1Ų OPERATORIAI 

STALŲ PATARNAUTOJAI 
INDŲ ATEMEJAI 

VIRTUVĖJE PAGELBININKAT 
MALIORIAI BAGAŽŲ NEŠIOTOJAI

Gera alga. Kreipkitės į Managerio ofisą
HOTEL GOTHAM,

2 W. 55th ST.
(140)

SKALBYKLOJE
Reikia vyrų ir moterų. Patikrintojai, 55c 
(valandą. Prosų opereitoriai, dieninis dar

bas, 50c j vai. Prosų opereitoriai, naktinis 
darbas, 55c į vai. Laikas ir pusė už. virš
laikius. Geros darbo sąlygos. 167 Sands St., 
Brooklyn. Tarpe Brooklyno Tilto ir Navy 
Yard. Matykite Mrs. Ogden.

(140)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SKALBYKLOJ ATRINKĖJŲ REIKALINGA
5 dienų savaitė. Nuolatinis darbas. 
MORGAN LINEN SERVICE, INC.

484 llth Avė., (prie 38th St.)
(140)

Vyrai - Karo Darbam
Patyrimas Nereikalingas

KAIPO

PAGELBININKAI
TEKINTOJAI
Daug viršlaikių

Kreipkitės *j Personnel Ofisą.

L. O. KOVEN & BRO., INC.
Paterson Plankroad ir Franklin St.

Jersey City, New Jersey
Jeigu dabar dirbate karo darbus, tai 

nesikreipkite.
(140)

BERNIUKAI, 16 iki 17 metų amžiaus, fabri
ko darbam ir išsiuntinėjimo departmente. 
Nuolat, progos pakilimui; 50c j valandą, 40 
vai. savaitė. Kreipkitės asmeniškai: J. L. 
Hammett Co., 380 Jelliff Ave., New’ark, N.J.

(144)

Philadelphia, Pa.
Valdininkas Prašo Komunistų 

Pagalbos
Vietinis anglų laikraštis 

The Record, birželio 9 dieną 
įtalpino platų aprašymą atsi
buvusių masinių prakalbų Mu
sical Fund Hali svetainėje, 
kurios buvo sušauktos Komu
nistų Partijos iniciatyva.

Ten kalbėjo Dr. James F. 
Bogardus, distrikto viršininkas 
iš OPA (Kainų Nustatymo Ofi
so). Dr. Bogardus sakė, kad 
“Juodoji Rinka” taip labai įsi
galėjo, kad jokiame atsitikime 
viena pati vyriausybė be pilie
čių pagalbos' negali ją suval
dyti. Todėl prašė visų piliečių 
pagalbos, kad pirkdami daik
tus nemokėtų brangiau, kaip 
kainos nustatyta. Kreipėsi į 
komunistus, kaipo energingus 
ir disciplinuotus žmones pa
dėti kovoti prieš Juodąją Rin
ką. J. S. Rainys.

Ispanijon nukrito vokie
čių bombanešis; žuvo visi 8 
jo lakūnai.

San Francisco. — Sučiupta 
įšmugeliuojamų n a r k o t iškų, 
svaigalų už $40,000.

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
«

GERA ALGA IR GEROS SĄLYGOS
HOTEL LUCERNE

201 W. 79th St., kamp. Amsterdam
(144)

VYRAI
Produktyviam darbui, iš dirbimui syrupo 

ir prieskonių; laisvi nuo drafto; patyrimas 
nereikalingas; nuolatinis darbas.

BORDEN CO.
Flavor Department, 531 Waverly Ave., 

Brooklyn. (Clinton-Washington subway sta. 
8th Ave. line)

(141)

Karidorių Patarnautojai
VAL. NUO 7 A. M. IKI 4 P. M.

MRS. WAGNER, VICTORIA
HOTEL, 7th AVE. IR 51st ST., 

NEW YORK CITY
NETELEFONUOKITE.

(141)

STIPRUS VYRAI
Reikalingi aptraukime darbui (plating 
department) 60c j valandų pradžiai 

Laikas ir pusė už viršlaikius; 18 valandų 
minimumas.

KRISCHER METAL PRODUCTS 
631 Kent Ave., Brooklyn

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ. VALANDOS NUO 8 IKI 
4:30. MRS. WAGNER, VICTORIA 
HOTEL, 7th AVE. ir 51st STREET, 

N. Y. C. NETELEFONUOKITE. 
(141)

VYRAI !
Stiprūs. Patyrimo nereikia. $24.

44 valandų savaitė, fabriko darbas. Kreipki
tės į Superintendent, nuo 8 A.M. iki 5 P.M.

420 EAST 31st STREET’, NEW YORK
(142)

VYRAI NAMŲ DARBUI
Patyrę viešbučio darbui
Kreipkitės į Timekeeper

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Avė.

(X)

VIRĖJAI
Kreipkitės j Chef’s Ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
31st St. ir 7th Avenue

(X)

Viešbučiui Darbininkai
BAGAŽŲ NEŠIOTOJAI 

VALYTOJAI 
MALIORIAI

GERA ALGA; specialiai paakstinimai.
Kreipkitės j Timekeeper, HOTEL BARBIZON 

140 East 63rd St., N. Y.
(139)

SUPERINTENDENT
Fora; patyrę, gera alga. A. WAGNER 

765 9th Ave., N.Y.C. Tarpe 51st ir 52nd 
gatvių.

(139)

Skalbyklai Darbininkai
IŠĖMĖJAI i'

i ir
PRIE CEBERIŲ VYRAI

Patyrę
DALIAI IR PILNAM LAIKUI
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą
Hotel Governor Clinton

31st Street ir 7th Avenue
(X)

VYRAI 
(Stiprūs) 

LIEJYKLŲ ^(FOUNDRY) 
DARBUI

100% KARINIS DARBAS 
Kurie dabar dirbate svarbius 

karinius darbus nebus 
priimami.

Kreipkitės į Employment ofisą 
Nuo 8 v. rytais iki 5 v. v. kasdien 
ALUMINUM COMPANY 

OF AMERICA
47-01 GRAND AVENUE 

MASPETH, L. I.
Imkite Grand St. gatvekarj nuo 8th Ave. 

subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyne 
arba imkite Grand St. gatvekarą nuo BMT 
Grand St. stoties, Brooklyne.

(139)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ELEVEITORIŲ 
OPEiRUOTOJOS

Virš 21. Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės j Timekeeper’s Ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
81st St., ir 7th Ave.

(141)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Daliai laiko ir pilnam laikui 

Kreipkitės į Timekeeper’s Ofisą 
HOTEL GOVERNOR CLINTON 

31st St. ir 7th Ave.
(141)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DIENOMS IR NAKTIMS. NUO 8 
IKI 4 P. M. IR NUO 4 IKI J2. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7th AVE. ir ,51st ST., N.Y.C. 

NETELEFONUOKITE.
_ ......... .. (ui) (1W

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS

BICKFORD’S
RESTAURANTUOSE

PO VISĄ MIESTĄ
REIKIA PRADINIŲ 

DARBAS ARTI NAMŲ 
VALGIO IKI SOČIAI 

$20 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 
NEMOKAMAI DARBINIAI DRABUŽIAI 

DAUG KITŲ PROGŲ
Kreipkitės dienomis nuo 8 A.M. iki 10 

P.M.; šeštad., sekmad. ir Šventėm nuo 8 
A.M. iki 1/ P.M. Taip pat nuo 8—10 P.M. 
356 W. 50th St., N.Y.C., (arti 9th Avė.)

<144)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Dienom ir naktim. Gera alga. Trumpos va

landos. Kreipkitus j Employment ofisą. Hotel 
McAlpin, Broadway ir 34th Street.

(148)

MOTERYS!
PRIE VYRŲ DARBŲ 

Fabriko Darbininkes
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA 
SVARBUS PRAMONES DARBAS .

Pradinė mokestis 77 c j vai.
Po’ 30 dienų mokestis pakeliama iki 81c 
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 

Nuo 8 A.M. iki 5 P.M.
The National Sugar Refining 

Company
2-03—55th Ave., Long Island City, N. Y.
Dirbantieji karo pramonėse nesikreipkite

(141)

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas

Visokiem skalbyklos darbam 
Gera alga; apmokamos vakacijos. 
Nemokamai grupinė pomirtinė apdrauda 

visiem darbininkam
Pierce Steam Laundry

32 Eagle St., Brooklyn
(8th Ave. subway to Greenpoint Ave. sta.)

(143).

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

KAMBARIŲ
TVARKYTOJOS

GERA ALGA
Prielankios Darbo Sąlygos 

p'>! f Puikios Valandos
Pilną laiką ar dalį laiko

Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
31st St. ir 7th Avenue

(X)

MERGINOS 18-35 METŲ
Patyrimas nereikalingas

Fabriko darbui. 5 dienų savaitė; 40 valandų.
Pradinė alga $16. Daug viršlaikių, mokama 

laikas ir pusė.
S. S. STAFFORD, INC. 

603-609 Washington St., N. Y. C.
Imkite 7th Ave. subway iki Houston gatvės.

(141)

Skalbyklai Darbininkių
Patyrusios 

IŠĘRATINĖTOJOS 
LEIDĖJOS Į MAŠINĄ 

PRIĖMĖJOS
DALIAI IR PILNAM LAIKUI 
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

Hotel Governor Clinton
31st Street ir 7th Avenue

(X)

HOTEL CHATHAM 
50 East 49th St.

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York City

MERGINOS (5)
Ixjngvam, švariam fabriko darbui. Geros 
darbo sąlygos. 47% vai. savaitė. Kreipkitės: 

805—3rd Ave., Newark, N. J.
(142)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nuolatinis darbas. Gyvenimas ant 

vietos ar kitur.
Kreipkitės j Housekeeper

4

Merginos Virš 18 Metų 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Svarbioj pramonėj. 
GERA ALGA

Algos pakilimas laike mokinimo 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Tuojaus duodama užsiėmimą* visokiose 
vielų pramonėse.

Kreipkitės nuo 8 vai. ryto iki 5 v. r. 
EMPLOYMENT DEPARTMENT 

Atsineškite gimimo metrikus dėl (rodymo, 
jog esate pilietės.

WILBUR B. DRIVER CO.
150 Riverside Ave., Newark, N. J.

(189)
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Didelė Dab's Miesto 
Budžeto Išgelbėta 
Nuo Nukapojimo

Laisvėj jau buvo minėta, kad 
reakcinė Miesto Tarybos di
džiuma buvo nukapojusi miesto 
budžetą iki negalimo veikti lai
psnio ir kad majoras LaGuar
dia buvo tą budžetą atmetęs, 
kaipo nepakankamą.

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
budžeto iš naujo perbalsavi- 
mas, atskirai balsuojant pas
kyras įvairiems miesto depart- 
mentams. Tuo būdu balsuojant 
kai kurie iš mažumos pabalsa
vo su didžiuma ir sudarė rei
kiamą' skaičių balsų atmeti
mui majoro veto, tūlais klau
simais.

Tačiau didžiumoje klausimų 
majoras išėjo laimėtoju, bu
džeto kapojimo šalininkai ne
sudarė Miesto Taryboje trijų 
ketvirtadalių balsų, reikalingų 
atmetimui majoro veto. Tokiu 
būdu apie šeši milionai tary
bos norėtų nukapoti pinigų pa
silieka prie budžeto.

Nenukirsta pasiliko miesta- 
va radijo stotis WNYC ir Me
dical Research Institutas, taip
gi originalės paskyros švieti
mui.

Tarybininkai Isaacs ir Po
well balsavo su didžiuma šiais 
punktais:

Nukapoti paskyras miesto 
dalių prezidentų raštinėms, 
argumentuojant, kad jie vis- 
tiek negaus žmonių nei me
džiagų tūliems darbams ir pi
nigų negalės panaudoti.

Neskirti algų toms vietoms, 
kurių tarnautojai išėjo kariuo
menėn ir vietos tebėra neat- 
pildytos naujais, tik skirti po 
$1 metams palaikymui tų vie
tų atviromis.

Porą milionų nukirsti nuo 
paskyrų kurui, nes miestas tu
rįs apie tiek vertės kuro san
dėliuose.

Kiti Miesto Tarybos mažu- 4
mos nariai, Genevieve Earle, 
Meyer Goldberg ir Peter V. 
Cacchione stojo visais klausi
mais prieš kapojimą paskyrų.

Nuo budžeto nugenėta $3,- 
185,446.90. Originaliai Miesto 
Taryba buvo nukapojus virš 
dešimtį milionų nuo majoro 
reikalauto $753,000,000 budže
to.

Paveikslas iš filmos 
“Five Graves To Cairo,” 
trečia savaitė rodomos 
Paramount Teatre, prie 
Times Square, New Yor-

John Blind, 50 m., buvęs 
Sheepshead Bay Yacht Club 
iždininku, teisme prisipažino 
pasisavinęs $3,226 kliubo pini
gų. Skirtumą išaiškinta pradė
jus nebeišmokėti kliubo bilų.

Viešbučiam ir restauranam 
numažinta davinys mėsos.

Prisiminkime Savo Tėvų 
Žemę Lietuvą!

Po tuo antgalviu .Brooklyn© 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos bendrai iš
leido lapelį, šaukiantį visus 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vius susirinkti šio penktadie
nio vakarą į didžiąją Grand 
Paradise salę, Brooklyne, at- 
žymėjimui Lietuvos pavergi
mo dviejų metų sukakties.

Kvietime į Lietuvos reika
lais masinį mitingą-koncertą 
sakoma:

“Broliai ir sesutes lietuviai! 
Sueina du metai nuo tos bai
sios valandos, kuomet naciai 
okupavo ir pavergė Lietuvą. 
Du metai ašarų ir vaitojimo, 
agonijos ir kraujo. Lietuvos 
liaudis šaukiasi j viso pasau
lio lietuvius užuojautos, pa
guodos ir pagalbos. Bet kaip 
galime mes jai padėti? Kuo
mi galime prisidėti prie Lietu
vos išlaisvinimo? Šiame dide
liame parengime bus viskas iš
aiškinta ir nušviesta.

“Kalbėtojai taipgi aiškins 
karo eigą. Ką žada ši vasara?

Ar bus antras frontas? Ar 
Jungtinės Tautos galės dar 
šiemet sutriuškinti Vokietiją? 
Kaip stovi Amerikos pasiruo
šimas karui? Kaip mes galime 
padėti savo sūnams, kurie tar
nauja Dėdės Šamo ginkluoto
se jėgose? Tai vis klausimai, 
į kuriuos bus atsakyta šiame 
susirinkime.

“Ateikite, dalyvaukite, iš
girskite!

“Visi kviečiami ir visų bus 
laukiama.”

Prakalbas pasakys Povilas 
Rotomskis iš Sovietų Sąjungos 
konsulato, Peter V. Cacchione, 
New York o miesto tarybos na
rys, A. Bimba, Laisvės redak
torius.

Koncertinę programos dalį 
išpildys Aldona DeVetsco, so
listė ir Aido Choras, vadovy
bėj savo mokytojos Aldonos 
Anderson. Taipgi bus filmos: 
“Battle of Tunisia,” “Surren
der at Stalingrad” ir “Front 
Line Hospital.” Filmas rodys 
Geo. Klimas. Įžanga tik 25c.

Leo Grikštas Dingo Be 
Žinios Orlaivių Žygyje 

Vokietijoje
Ona Grikštienė, Jamaica, L. 

I., iš Karo Department© gavo 
pranešimą, kad jos ir Leo 
Grikšto sūnus, Leo Grikštas, 
vienas iš daugelio buvusių pa
siųstų su Flying Fortresses ant 
Vokietijos, gegužės 29-tą, din
go be žinios. Dar nenustatyta, 
ar jis bus patekęs belaisvėn 
gyvas ir sveikas, ar ir kitokių 
nelaimių patiktas, tik žinoma, 
kad jo orlaivis negrįžo.

Leo, skraidybos oficierius, 
lankėsi pas motiną gale kovo 
mėnesio ir po to neužilgo iš
vyko veiklion tarnybon. Skau
džią žinią motina sutiko taip, 
kaip pritinka kovotojų moti
nai, nepasiduodama nusimini
mui, su viltimi, kad gal dar o
jos Leo bus išlikęs gyvu. O 
jeigu bus kritęs, tai kritęs už 
teisingą visų reikalą — gyni
mą žmonijos laisves nuo bar
bariškų pavergėjų nacių.

Įžanga su Adatomis ir
Siūlais

Šimtai jaunų lietuvių šio
mis dienomis baigia mokslus, 
šimtai kitu išeina kariškon 
tarnybon, gauna paaukštini
mus, parvyksta namiškių at
lankyti, būna pasiunčiami į 
aukštesnius karo lavybos sky
rius. Ir daug kitų įdomių, vi
siems apeinančių žinių dedasi 
tarp lietuvių kas dieną.

Tokius dalykus jūs patys ar 
kas kitas iš jūsų namiškių ar 
draugų su džiaugsmu prane
šate savo draugams. Dienraš
tis Laisve yra vienas iš geriau
sių ir toliausia siekiančių jūsų 
draugų. Praneškite apie tai 
Laisvei, o ji apie tai pasakys 
tūkstančiams savo skaitytojų, 
žinios įdėjimas Laisvėn jums 
nieko nekainuoja. Paveikslų 
padarymui imama minimum 
mokestis, nes jie išduodami 
daryti kitur.

New Yorko-Brooklyno par
kuose šia vasara bus 33 ne- v v
mokami bęno koncertai. Ta
me kooperuoja Muzikantų Fe
deracijos Lokalas 802.

Delta Reikia Devet
Šiaudinę Skrybėlę

šiaudinė skrybėlė yra vėsi 
ir lengva dėvėti, taipgi gra
žiai tinka prie vasarinių dra
bužių. Be to, šiaudinės skrybė
lės rekomenduotinos ir iš ke
lių atžvilgių į sveikatą.

Nepridengti nuo saulės spin
dulių plaukai pradeda gelsti 
ir kristi. Senovės graikų ir ro-

Scena iš filmos “My 
Friend Flicka,” rodomos 
trečią ir paskutinę savai
tę Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke.

menų moterys, kurios didžia
vosi storomis kasomis, varto
davo šiaudines skrybėles pri
dengimui galvos. Vienok šiau
dinės skrybėlės svarbu ne vien 
tik apsaugai plaukų, o ir pli
kiams. Dėlko? Dėlto, kad jos 
atmuša saulės spindulius ir pa
laiko galvos vienodą tempe
ratūrą, kuomet veltinės skry
bėlės sugeria saulės spindu
lius.

šiandien, kada paskilbusios 
Adams firmos (taipgi Long 
Hats) šiaudinės skrybėlės yra 
išdirbamos pigiom kainom ir 
geros rūšies, ištiesų, būtų pra
sikaltimas nedėvėti šiaudinės 
skrybėlės vasarą, kuomet ji 
prigelbsti sveikatai ir tuo pa
čiu sykiu priduoda madnumo 
ir dabina. Sk.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Joseph E. Davies Kalbės Di
džiajame Viso Miesto Mitinge 

Rusijos Paramai
Joseph E. Davies, buvęs 

Jungtinių Valstijų ambasado
riumi Sovietų Sąjungai, pra
džioj šio mėnesio sugrįžęs iš 
Sovietų Sąjungos, kur jis ką 
tik lankėsi kaipo specialis 
prezidento Roosevelto pasiun
tinys pas Staliną, kalbės new- 
yorkiečių didžiajame mitinge 
birželio 27-tą, Randall’s Is
land Stadiume.

Mitingas bus užbaigiamasis 
šūvis “Tribute to Russia” sa
vaitei, kuri oficialiai įvyks nuo 
birželio 20-tos iki birželio 27- 
tos atžymėjimui dviejų metų 
Sovietų didvyriško karo prieš 
nacius. Tai bus lyg ir apvai
nikavimas Sovietų Sąjungai 
paramos mėnesio, kuriuomi vi
same mieste suruošta ir dar 
ruošiama šimtai mitingų ir 
pramogų tam pačiam tikslui.

“Tribute to Russia” savaitė, 
beje, yra visos šalies savaitė 
ir jos nacionaliame komitete 
yra Mrs. Franklin D. Roose
velt, Wendell Willkie, vysku
pas William T. Manning, Tho
mas W. Lamont, Thomas J. 
Watson, William Green, Phi
lip Murray, A. F. Whitney, 
James G. Patton, Staton Grif
fis, Owen D. Y^ung.

Brooklynui ir Apylinkei—Ne
pamirškite Kelrodžio ir 
Traukinių Tvarkaraščio
Jeigu kurie dar nežinote, 

tai žinokite, jog ALDLD 2-ras 
Apskritys rengia šaunų pikni
ką nedėlioję, birželio (June) 
20 d., Vaičionio Meadow Gro
ve Parke, Division Ave., Cran
ford, N. J.

Labai yra svarbu, idant 
kiekvienas žinotų kelius, kaip 
nuvažiuoti į mūsų pikniką be 
klaidžiojimo ir su pasitikėji
mu, o ten nuvažiavimas gan 
lengvas iš visos New Yorko— 
New Jersey apylinkės.

Nuo dabar Laisvėje seks ke
letas mūsų pikniko skelbimų 
su kelrodžiu ir traukinių lai
ku, kaip į pikniką nuvažiuoti. 
Visi išsikirpkite kelrodį ir įsi
dėkite jį į šventadienio garni- 
toriaus kišenių, idant galėtu
mėte juomi pasinaudoti! Tas 
kelrodis geras newyorkie- 
čiams; jis taipgi geras ir new- 
jersiečiams.

Dar sykį sakome: Nepa
mirškite išsikirpti kelrodį iš 
Laisvės į ALDLD 2-ro Apskri
čio pikniką!

ALDLD Antro
Apskričio Komitetas.

Apkarpyta Busy Kursavimas 
Ant 12 iš Trijų Dešimty

Brooklyno Linijy
Jeigu jums prisieis perilgai 

laukti buso, geriau paklauski
te ir patikrinkite, ar ten busas 
dar eina, kaip seniau eidavo. 
Nuo pereito šeštadienio ap
karpytas kursavimas dvylikos 
iš trijų dešimtų busų linijų 
Brooklyne,

Fulton St. route visai nevei
kia naktimis, sekmadieniais ir 
šventadieniais, keleiviai turi 
naudotis Fulton St. subway.

Pradedant birželio 7-ta pa
keista kursavimas sekamų li
nijų :

Brighton Beach -Branch bu- 
sai nuimti tarp Coney Island 
Ave. ir Ocean Parkway.

18th ir Foster Avės, linijos 
busai nuimti ant Cropsey Ave. 
tarp 18th Ave. ir Bay 7th St.

49th ir 53rd St. linijos bu
sai nuimti ant 18th Ave., tarp 
49th St. ir East 3rd St.

Pitkin; Ave. linijos busai nu
imti ant Sutter Ave. tarp 
Fountain Ave. ir Crescent St.

Remsen Ave. linijos busai 
nuimti ant Remsen Ave. tarp 
Flatlands Ave. ir Sea View 
Ave.

Decatur St. ir Pennsylvania 
Ave. linijos busai nuimti ant 
Pennsylvania Ave. tarp New 
Lots Ave. ir’Linden Blvd.

Greenpoint Ave. linijos bu
sai nuimti tarp Queens Blvd., 
prie 47th St. ir Broadway prie 
65th St.

Gates Ave. linijos busai eis 
toliau — nuo Borough Hall 
iki Furman St. tarp 9 vakaro 
ir 5 ryto gale savaitės, taipgi 
sekmadieniais ir šventadie
niais, kada neveiks Fulton St. 
linijos busai.

Nortons Point Shuttle busai 
visai nuimti.

Bergen Beach linija busai 
kursuos tik nuo 3 po piet iki 
11 vakaro.

“Black Sea Fighters” 
Paruošta Rodymui

Clifford Odets jau paruošė 
angliškąjį aiškinimą Sovietų 
karo* ant jūrų dokumentalės 
filmos “Black - Sea Fighters.” 
Artkino Pictures, Inc., neužil
go filmą išsiuntinės rodymui 
teatruose.

Filmą fotografavo oficialiai 
Sovietų filmininkai, tarpe tų, 
Stalino apdovanotas filminin- 
kas, perstatant Sovietų Juodų
jų Jūrų laivyno rolę ant že
mės ir jūros, taipgi gynime Se
vastopolio per 250 dienų, kuo
met Hitleris buvo žadėjęs jį 
paimti per dvi savaites.

Vienas Rusijai Karo Pagal
bos skyrius, rengiantis tam 
tikslui pramogėlę šio antra
dienio popietį, 2 :30 vai., Town 
Hall, paskelbė, kad įžanga 
bus su adatomis ir siūlais, ku
riuos rengėjos nori pasiųsti 
Sovietų moterims.

Nuo birželio 7-tos nedarbo 
apdraudos minimum mokestis 
pakelta iki $10 savaitei, bet 
kad tą sumą giauti, turi būti 
uždirbęs $100 per 3 mėnesius 
pereitų metų.

I
* LIETUVIŠKAS * I

TRAKTYRIUS Į 
(VALGYKLA IR ALINE) | 
Rhcingold Extra Dry Alus c 

Didelis pasirinkimas visokių j 
Vynų ir Degtinės |

Kasdien Turimo E
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

į Juozas Zeidat |
? Savininkas >

411 Grand St. Brooklyn

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų įstaiga

SALES dėl Ralių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steigus su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

a;

O 
SB

$w

J. GARŠVA
Graborius-Undcrtaker 

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

¥

□

I

I

$
St

t F. W. Shalins I
(Shalinskas)

1
c

■ n

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

$ a

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 

< sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
Į padidinu tokio 
/dydžio, kokio pS- 

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

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL... PRACTICAL

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET 

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

LUUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas
282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

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

124

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

Stat 
adresas

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Glvials 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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




