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Sovietų Oficialiai Pranešimai
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Skaičiuo

lietuviusvisus

Rengėjai
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Po Vokietijos Greit 
Susmuktų ir Japonija

Reikalauja tik 12 Bilionų 
Nauju Taksi] Vieton 16 Bil.

Sunaikinta 2 Nacių Kuo
pos Leningrado Srity

Chinai Užmuša bei 
Sužaloja po 1,000 
Japonų per Dieną

Philadelphijoje, Pa. 
Svarbios Prakalbos

nese 
Rau 
prie

London, birž. 18. — Ang
lų lakūnai bombardavo ir 
apšaudė vokiečių lėktuvų 
aikštes, geležinkelius ir lai
vus šiaurinės Francijos sri
tyje.

West Point, birž. 18. — 
Per perkūniją praeitą nak
tį eksplodavo ore vidutinis 
Amerikos bombanešis ties 
Newton, N.' J. Su juom žu
vo 6 lakūnai.

Washington.
jama, kad Jungtinės Vals
tijos per sekamus 12 mene 
šių išleis apie 100 bilionų 
dolerių karo reikalams.

London 
užsienių reikalų ministeris, 
dr. H. V. Evatt per pasi
kalbėjimą su laikraščių at
stovais Londone pareiškė, 
jog po hitlerininkų sumuši
mo, gali greit žlugt ir Ja
ponija. Jis taipgi sakė, ga
limas daiktas, kad Vokieti
ja ir Japonija sykiu su
smuks.

NARSUS PARTIZANŲ ŽYGIS 
SMOLENSKO SRITYJE Atšaukta Sutartis dėl 

Valdžios Žibalo

TURKIJOS AMBASADORIAUS 
PAKEITIMAS VICHY

Anglų Lakūnai Ataka 
vo Neapolį, o Ameri 

kiečiai Siciliją

Fašistų Vadai Paveržiu 
Mussolinio Galią

Ore Eksplodavo Ameri 
kos Bombanešis

ir pasitraukti iki tai^kal- 
nės.)

Mussolinio atšaukti italai 
darbininkai iš Vokietijos 
grįžo jau ne per Brenner 
tarpkalnę, bet per šveicari-

Talkininkų oro bombos 
sudegino japonų žibalo san
dėlius Ceram saloj, Rytinėj 
Rolandų Indijoj;

LONDON, birž. 18. — Maskvos radijo pranešimas: 
Sovietų kariuomenė vakariniame fronte nušlavė apie

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždo sekretorius 
Morgenthaū ragina kongre
są nutarti 12 bilionų dolerių 
naujų taksų vieton 16 bi
lionų, kurių jis pirmiau rei
kalavo.

Paskutinis Maskvos pra
nešimas sako, matyt, hitle
rininkai ruošiasi iškraustyt 
iš Italijos fabrikų įrengi
mus, kapitalą ir kitus ver
tingus dalykus, kuomet Ita
lijai gręsia įsiveržimas iš 
anglų ir amerikiečių pusės.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Japonų Daktarai Žudė 
Sužeistus Janonus

Attu Sala. — Patys ja
ponų gydytojai šaudė saviš
kius karius, sužeistus ame
rikiečiu, Attu saloje, kaip 
praneša United Press.

Washington
to Roosevelto žmona Elea- 
nora ruošiasi aplankyti Lo
tynų Amerikos respublikas, 
kur jinai vyks kaipo “gera 
kaimynė.”

Cologne mieste buvo fab
rikai plieno, amunicijos, 
chemikalų, mašinų, techniš
kų įrankių, automobilių ta- 
jerių (padangų) ir kitų me
talinių, guminių daiktų, ta
me skaičiuje submarinų ir 
geležinkelių įrengimų dir- 
byklos. Anglai oro bombo
mis jau nušlavė daugelį tų 
fabrikų.

Net ir Armonas nesako, kad 
žmonės buvo verčiami už tą ir 
už tą balsuoti, kad balsavimai 
buvo vieši ir t.t. Ne, nedrįsta 
jau taip meluoti.

Balsavimai buvo slapti. 
Kožnas galėjo balsuoti taip, 
kaip norėjo. Niekas nežinojo, 
kas kaip balsuoja. Jeigu ne
patiko visi kandidatai, galėjo 
balsuoti prieš, arba tuščią ba
lotą įmesti, kaip daugelis pi
liečių daro Amerikoje.

Berne, šveic. — Jau Ita
lijos fašistų partijos sekre
torius Carlo Scorza duoda 
visokius diktatoriškus įsa
kymus gyventojams vietoj 
Mussolinio. Kai kurie ste
bėtojai nužiūri, kad dabar
tiniai fašistų vadai pradeda 
paveržt galią nuo Mussoli
nio.

manas ir Thomas 
streiklaužiai!

Maskva, birž. 18. — So
vietų kovotojai sunaikino 
dvi vokiečių kuopas, ban
džiusias atakuot Leningra
do fronte. — Kituose fron
tuose nušluota dar pustuzi
nis hitlerininkų kuopų.

Leningrado srityj sovieti
nės jėgos nušovė žemyn 7 
vokiečių lėktuvus, o ties 
Kursku dar 2.

Prasti Nacių Rezervai
Oriolo ruožte hitlerinin

kai su pusiau - pralavintais 
atsarginiais (rezervais) vo
kiečiais ir francūzais darė 
dar porą atakų, stengda
miesi atgriebt keturis tvir- 
toviškai apdrūtintus 
mus, kuriuos Sovietai 
niai atėmė iš nacių, 
donarmiečiai supliekė 
šus ir nugrūdo juos atgal, 
padarydami hitlerininkams 
skaudžių nuostolių.

Maskvos radijo praneši
mas, užrekorduotas Wa
shingtone, sake birž. 18 d., 
kad naciai uždare Brenne- 
rio tarpkalnę visokiom ke
lionėm tarp Vokietijos ir 
Italijos. Sovietai tokią ži
nią gavo iš Šveicarijos.

(Pastaromis savaitėmis 
hitlerininkai skubotai gink
luoja ir visokeriopai ap- 
tvirtina Brenner tarpkalnę 
tarp nacių užgrobtos Aus
trijos ir Italijos. Buvo daug 
kalbų, kad vokiečiai iš ank
sto ruošiasi apleisti Italiją

Baisus Sunaikinimas Cologne 
Nacių Karo Pramonės Miesto

Vienas žmogus, 
monas, Chicagos

Chungking, Chinija. — 
Chinų karinė vyriausybė 
paskelbė, jog per paskutines 
40 dienų chinai nukovė bei 
sunkiai sužeidė 40 tūkstan
čių japonų. Ir tik mažiąu 
kaip dviem trečdaliam prie
šų tepavyko pabėgt centra- 
linėje Chinijoje, Yangtze 
upės ruožte.

Dabar chinai visomis pu
sėmis apsupo japonų liku
čius tarp Ichango ir Yocho- 
wo ir įtūžusiai juos naiki-

žinkelio stotį ir sudaužė šešis garvežius. 1
Ties Mcensku (į šiaurius nuo Oriolo) priešai nau

dojo ir francūzų kariuomenę, stengdamiesi atgaut ne
seniai atimtas iš jų pozicijas. Jie du kartu per dieną 
kontr-atakavo, bet buvo atmesti atgal su sunkiais sau 
nuostoliais.

Sovietines oro jėgos bombardavo Mogilevo geležinke
lių mazgą, sudaužė daug vokiečių traukinių, susprog
dino jų amunicijos sandėlius ir sunaikino tiltą per 
Dniepro upę. Keli šimtai vokiečių buvo užmušta, kuo
met viena mūsų bomba smogė į požeminę hitlerininkų 
slėptuvę.

Bielgorodo srityje batalionas vokiečių pėstininkų mė
gino atimt vieną aukštumą iš raudonarmiečių. Dvi 
priešų atakos tapo atmestos atgal, ir vokiečiai paliko 
kautynių lauke 270 užmuštų saviškių.

Sovietų oro jėgos per dieną sunaikino bent 20 trokų 
su priešų kareiviais ir reikmenimis, nutildė tris jų ka- 
nuolių baterijas, susprogdino keturis amunicijos san
dėlius ir vieną gazolino sandėlį ir sudaužė kelis vokiečių 
karinius traukinius.

šiaur. Afrika, birž. 18. — 
Anglijos bomb an e šiai 
sprogdino Neapolio prie
plaukas, laivastatyklas ir 
kitus įrengimus, Italijoj. 
Visi anglų lėktuvai sugrįžo. 
Buvo nušauta žemyn du 
priešų lėktuvai.

Amerikos lakūnai ataka
vo dvi orlaivių aikštes pie
tiniai - rytiniame kampe 
Sicilijos, Italijos salos. Visi 
amerikiniai lėktuvai taipgi 
sugrįžo.

Maskva. — Smolensko 
srityje partizanai užpuolė 
geležinkelio stotį, nušlavė 
kuopą vokiečių įsiveržėlių 
ir sunaikino šešis trokus ir 
šešis vagonus su kariniais 
kroviniais. Partizanai taip
gi sudegino hitlerininkų ka
reivines ir susprogdino vie
ną geležinkelio bėgių suve
dimą. Penkis vokiečius par
tizanai parsigabeno kaipo 
belaisvius.

New York. — Kalbėda
mas Pieninių Kooperatyvų 
Sąjungos suvažiavime, val
diškas maisto administrato
rius Chester Davies pareiš
kė, jog bus stoka tam tikrų 
maisto dalykų, bet užteks 
valgio reikmenų abelnai, 
kad amerikiečiai galėtų iš
laikyt savo sveikatą, nors 
ne visi ir ne visada gaus 
būtent to, ko jie pageidau-

KRISLAI
Taip Kalba ir Unijų Vadai 
Jiems Nė Liežuviai Nelūžta 
Norime Jiems Padėt. 
Pradžia Puiki, Pabaiga

Gera.
Rašo A. BIMBA

Vėl Atidaryta Siena Tarp 
Syrijos ir Turkijos

London
kelių cftenų buvo uždarius 
sieną tarp Syrijos ir Turki
jos. Dabar siena iš naujo 
atidaryta, tik su kai kuriais 
jos perėjimo apribojimais.

Bet už tai mane vienas troc- 
kistų gazietos peckelis išvadi
no “streiklaužiu.”

Dabar pasiklausykime, ką 
apie tai sako žymieji unijų 
vadai.

Neseniai Amalgameitų Rūb- 
siuvių Unijos prezidentas Ilill- 
manas viešai pareiškė ir vi
si laikraščiai jo pareiškimą ci
tavo, kad šiuo momentu strei
kai padeda mūsų priešui.

13 Karty Tiek Didesni Ja
ponų Nuostoliai, negu Mūsų, 

Mūšyje virš Guadalcanal©

vardu Ar- 
fašistinių 

menševikų dienraštyje (birž. 
16 d.) rašo apie komunistus 
Lietuvoje 1940 metais. Tai bu
vę baisūs laikai Lietuvoje.

Kodėl? Ogi todėl, kad ko
munistai “išleido įsakymą, kad 
visi žmonės turi balsuoti.”

Sekmadienį, birž. 20 d., 2 
vai. p. p. Lietuvių Tautiš
koj Salėje (928 E. Moya- 
mensing Ave., Philadelphia, 
Pa.) įvyks svarbios, didelės 
lietuvių prakalbos paminėji
mui dviejų metų sukakties, 
kai prasidėjo tarp Vokiečių 
Sovietų karas. Kalbės Lais
vės redaktorius R. Mizara 
ir kiti kalbėtojai.

Prašome 
dalyvauti.

Washington. — Laivyno 
sekretorius Frank Knox at
šaukė sutartį su Standard 
Žibalo kompanija dėlei val
diškame plote esamo žibalo 
traukimo iš žemės Eik 
Hills, Calif o rni jo j.

Ta sutartis buvo naudin
ga valdžiai, kuri būtų ga
vusi iš kompanijos du treč
dalius to žibalo, sakė Knox: 
Sutartis teisingai padaryta 
ir buvo viešai paskelbta, jis 
pareiškė kritikams, kurie 
įtarė, kad čia, girdi, būta 
kokio slapto neteisingo biz
nio.

Ši sutartis dabar atšauk
ta todėl, jog teisingumo de- 
partmentas atrado, kad lai
vyno sekretorius neturėjo 
pilnos galios tokiai sutar
čiai pasirašyti.

tai valdžia iš savo iždo to-* 
kius nuostolius padengtų.
Darbininkų Unijos Pritaria) 

Damokėjimams
Bet pirmiausia preziden

tas reikalauja, kad kongre
sas paskirtų pusantro iki 
dviejų bilionų dolerių fon
dą, iš kurio valdžia damo- 
kėtų tiem maisto gaminto
jams ir pardavinėtojams,

(Tąsa 5-me pusi.)

Ankara, Turkija. — Tur
kų valdžia paskyrė naują 
savo ambasadorių Vichy 
Franci j ai.

Turkijos vyriausybė pa
stebėjo, kad iš ambasado
riaus pakeitimo išsivystė 
gandai, būk Turkija su
traukiusi diplomatinius ry
šius su (fašistine) Vichy 
Francijos valdžia.

Sovietai Sumušė ir Nacių 
Naudojamus Prancūzus; Su 

naikino Daug Traukinių

WASHINGTON, birž. 17. — Jungtinių Valstijų 
laivyno department© pranešimas: •

Trumpas raportas, gautas iš Ramiojo Pietinio Van
denyno srities, parodo, jog oro mūšyje virš Guadalca
nal salos birž. 16 d. Jungtinių Valstijų lėktuvai nušovė 
žemyn 32 Japonijos bombanešius ir 45 priešų Zero lėk
tuvus kovotojus. Dingo šeši Jungtinių Valstijų lėktu
vai.

Dar negauta platesnių pranešimų apie tą mūšį.
(Priskaitant šį Amerikos oro jėgų laimėjimą, tai nuo 

birž. 5 iki 16 d. amerikiečiai sunaikino bent 142 japonų 
lėktuvus Saliamono salų srityje, o savo neteko 23-jų lėk
tuvų.

(Nuo pernai rugpjūčio mėnesio iki šiol japonai toje 
srityje prarado 1,115 lėktuvų iš viso, o Amerikos lėktu
vų penkis kartus mažiau fedingo, negu priešų.

(Paskutiniu žygiu, praeitą trečiadienį japonų lakūnai 
truputį sužalojo du mažus amerikiečių laivus.

(Japonijos radijas sakė, kad šį kartą japonai, girdi, 
praradę tik 29 lėktuvus, bet Japonijos propagandistai 
meluoja, būk jų lakūnai nuskandinę bei sužeidę aštuo
nis amerikinius laivus.)

Washington. — Nužiūri
ma, kad japonai rengiasi 
ofensyvui prieš amerikie
čius Guadalcanal saloj.

Kas tada jau taip baisaus 
tame, kad žmonėms buvo įsa
kyta dalyvauti balsavimuose, 
pasinaudoti balsavimo teise?

Jeigu ir buvo toks komu
nistų įsakymas, tai jis nęra 
baisus. Jis tik parodo, kad 
Lietuvos komunistai nebijo 
žmonių.

Smetona neleido žmonėms 
balsuoti, šaudydavo piliečius 
už reikalavimą teisės balsuo
ti, o komunistai “vertė” žmo
nes balsuoti!

Tasai Armonas pasistatė di
deliu kvailiu, tuo savo raštu 
norėdamas išgązdinti Ameri
kos lietuvius.

Neseniai šioje vietoje išsi
reiškiau, kad dabar reikia 
vengti streikų. Viskas reikia 
paaukoti karo laimėjimui.

Nors kažin kaip teisingi 
darbininkų reikalavimai, vis 
tiek reikia vengti streiko prie
monės jų pravedimui.

Kitą sykį užsispyrę, reakci- 
joniški, fašistiški darbdaviai 
tyčia stengiasi streiką išprovo
kuoti. Jie žino, kad streikas 
demoralizuoja karinę gamybą. 
O tas išeina ant naudos Ame
rikos ir visos žmonijos mirti
najam priešui.

Juk tas aišku, kaip diena. 
To negali nematyti tiktai tas, 
kuris užsimerkia nuo tiesos ir 
logikos.

Rooseveltas Svarsto Planą 
Supirkt Svarbius Valgius ir 
Neperbrangiai Pardavinėt

Vokiečiai, Esą, Uždarę 
Brenner Tarpkalnę tarp 

Vokietijos ir Italijos

Kalti esą ir Amerikos komu
nistai. Jie kalti už tai, kad 
“nepasako vieno dalyko, bū
tent, kad piliečiai buvo ver
čiami balsuoti, kad jie balsa
vo iš baimės, nes bijojo pa
kliūti i bėda.”

O štai, ką pareiškia auto
mobilių unijos prezidentas R. 
J. Thomas. Jis sako:

“Mano darbas, kaipo virši
ninko didžiausios unijos Jung
tinėse Tautose, yra suprasti, 
kad šioje šalyje streikas gelbs
ti Hitleriui ir kad mano pa
reiga daryti viską, kad nepri- 
leidus prie streikų.”

Aišku, kad trockistamš Hill- 
yra taipgi

London. — 600 akrų Co
logne miesto namų ir fabri
kų buvo sunaikinta anglų 
oro bombomis jau pirm 
praeito ketvirtadienio, kada 
vėl keli šimtai Anglijos lėk
tuvų pleškino tą svarbų ka
ro pramonės didmiestį va
karinėje Vokietijoje.

Paskutiniu, 116-tu iš ei
lės žygiu anglai vėl paleido 
į Cologne apie tūkstantį to
nų sprogstamųjų ir gaisri
nių bombų. Kai kurios eks- 
ploduojamosios bombos svė
rė po du tonu iki keturių 
tonų. Tokia bomba nušluoja 
ištisą miesto bloką.

Šį kartą anglai užklupo 
Cologne netikėtai naciams 
ir numetė miestan daug 
bombų pirma, negu bent 
vienas vokiečių lėktuvas pa
kilo oran prieš anglų bom
banešius. — Viso anglai čia 
neteko 14 bombanešių, bet 
nušovė žemyn ir eilę nacių 
lėktuvų.

Koks gi tikslas rinkimo pa
sveikinimų ir aukų lietuviams 
Sovietų Sąjungoje?

Tikslas yra dvejopas: pa
dėti jiems medžiaginiai ir su
stiprinti juos dvasiniai.

Kiekvieno nuoširdaus lietu
vio pareiga prisidėti. Matyki
te pasveikinimų rinkėjus, pa-

(Tąsa 5-me pus.)
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Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas svarsto 
planą, kuris siūlo, kad val
džia supirktų visą šioje ša
lyje pagaminamą mėsą ir 
kitus svarbiuosius maisto 
dalykus, kuriuos valdžia 
paskui pardavinėtų vartoto
jams žmoniškomis, tiksliai 
nustatytomis kainomis; o 
jeigu tų maisto produktų 
lėšos būtų aukštesnės, negu 
už juos gaunamos kainos,
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Vokiečiai Bandysią Prisilaižyti 
Prie Rusą

Kas dieną kas nors, kur nors iškepa 
•naują gandą. Vėliausias atėjo iš Stock- 
holmo, Švedijos, telefonu praneštas New 
York Timesui. Pranešėjas sako, jis gir
dėjęs, kad Berlyno viešpačiai esą įpuolę 
į didžiausią desperaciją. Jie jokiu būdu 
nepajėgią nuraminti bei numalšinti žmo
nes užgrobtuose sovietiniuose kraštuose.

Stalingradas, girdi, pamokino kiekvie
ną vokietį, kad Sovietų Sąjungos milita- 
riškai nugalėti bei sunaikinti nebegali
ma. Raudonoji Armija susidedanti iš to
kių “fanatikų,” jog juos pasigauti ir su
triuškinti neįmanoma. Kaltas esąs Stali
nas. Tai jis įskiepijęs raudonarmiečiams 
tą fanatizmą!

Todėl dabar naciai esą pasiryžę tik
tai išlaikyti, ką jau turi pasigrobę. Bet 
ir tai esą be galo sunku. Žmonės jiems 
kenkia, prieš juos kovoja, juos muša ir 
naikina. Ypatingai tie partizanai varo 
vokiečius į pasiutimą. Vokiečiai tuojau 
pradėsią visai naują politiką, būtent, po
litiką prisigerinimo. Už tai jie prisivilio
ję ir pastatę “rusų armijos” priešakiu 
renegatą generolą Vlassoff. Jo tikslas 
bus patraukti rusų žmones vokiečių pu
sėn.

Korimų, šaudymų ir kankinimų nebe
užtenka. Naciai bandysią prie Sovietų 
liaudies prisilaižyti! . , • ..

Ar reikia sakyti, kad' ir šitie būdai 
neduos naciams teigiamų rezultatų? So
vietų liaudis žino tiktai vieną dalyką: 
supliekti ir sunaikinti mirtinąjį priešą.

stebuklai būtų, 
paskutinėje va-

o dabar pakar-

Vėl Baimė, Vėl Pavojus
Su birželio 20 diena pasibaigia pa

liaubos anglies pramonėje. Lewis yra pa
žadėjęs vėl vesti mainierius į streiką, 
jeigu iki tai dienai nebus pasirašyta 
kontraktas. O apie susitaikymą ir pasi
rašymą kontrakto nieko nesigirdi šiuos 
žodžius rašant. Beveik 
jeigu būtų susitaikyta 
landoje.

Pirmiau esame sakę,
tojame, kad streiko reikia ir galima iš
vengti. Mainierių ar bet darbininkų 
streikas reiškia didelį smūgį karo pa- 

. stangoms. Pradžioje karo organizuoti 
darbininkai buvo valdžiai pasižadėję ne
streikuoti, pakol karas tęsis. Tos poli
tikos reikia laikytis.

Teisingus mainierių unijos reikalavi
mus reikia ginti kitais būdais, o ne strei
ku. Reikia priimti War Labor Board 
tarpininkavimą ir patarimus.

Užsispyrę reakcijoniški kasyklų savi
ninkai norį išprovokuoti streiką. John L, 
Lewis seniai pasirodė Roosevelto admi
nistracijos ir karo pastangų priešu.

Bet mainieriai yra ištikimi, patrijo- 
tiški. Jie turi sūnus, kurie randasi ar
mijoje bei frontuose. Kaip visi darbo 
žmonės, taip jie trokšta karą laimėti 
kuo greičiausiai. Jie privalo žinoti, kad 
streikas nepagelbės pagreitinti karo lai
mėjimą. Priešingai, streikas atidėtų tą 
pergalę ir pakeltų tos pergalės kaštus.

Pasikeitimai Anglijos Darbo 
Partijoje

Anglijos Darbo Partijos konvencija 
vėl atmetė Komunistų Partijos aplikaci
ją dėl įstojimo. Bet už priėmimą komu
nistų balsavo 712,000 darbiečių atsto
vai. Ypatingai mainierių unijos vadai 
griežtai stojo už komunistų priėmimą į 
Darbo Partiją. Juos konvencijoj gerai 
gynė ir už juos kalbėjo mainierių unijos 
prezidentas Will Lawther.

Vyriausiu komunistų oponentu pasi
rodė Herbert Morrison, vidaus reikalų

, 'i",1-: \ ...insists?.
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sekretorius. Jis dar kartą išplūdo ko
munistus ir Sovietu Sąjungą. Su juomi 
ėjo išvien darbo unijų biurokratiją.

Bet jeigu Morrison tikėjosi kažin kur 
užšokti su savo griežtai anti-komunistine 
politika, tai labai apsigavo. Jis plūdo ko
munistus, bet atsirado tokių, kurie nepa- 

* tingėjo ir jo karjerai duobę iškasti. Iš
ėjo taip, kad Morrison pasiliko genero
lu be armijos. Jis buvo taip pakilęs, kad 
tikėjosi pasilikti iki gyvos galvos Darbo 
Partijos lyderiu. Taip manė, matyt, dau
gelis aukštų asabų. Štai The New York 
World.-Tel. kolumnistas Clapper, kuris 
dabar randasi Londone ir dalyvauja kon
vencijos sesijose, pereitą trečiadienį ra
šė, jog nėra nei abejonės, kad ponas 
Morrisonas bus vėl išrinktas partijos ly
deriu, vėl išrenkant jį Darbo Partijos 
iždininku. Tos partijos reikalai jau taip 
vedami, kad kas yra jos iždininku, tas 
yra jos bosu.

Bet kai atėjo rinkimai, Morrisonas 
juos prakišo. Ton svarbion vieton bei 
partijos vadovybėn tapo išrinktas Ar
thur Greenwood. Morrisonas tegavo 
926,000 balsų, o už Greenwoodą paduo
ta 1,253,000.

Kas keisčiausia ir del Morrisono liūd
niausia, tai kad jis visai nebetenka jo
kios vietos Darbo Partijos vadovybėje— 
nebeįeina net į partijos pildomąjį komi
tetą! Ar jis vis dar pasiliks Churchillo 
kabinete, nors taip “negražiai” darbie- 
čiai jį nuplakė, dar negalima pasakyti.

Šis įvykis aiškiai parodo, kad Morriso
no vadovybe darbiečiai buvo nepasiten
kinę. Ar Greenwood bus geresnis, ateitis 
parodys;

Kam Ta Investigacija?
Visai nelauktai ir netikėtai New 

Yorko Miesto Taryba (City ' Council) 
vieną tamsią naktį nutarė pravesti iš
tyrimą LaGuardijos administracijos. Tas 
tarimas taip skubiai pravarytas, jog jo
jo oponentams nebuvo duota progos nei 
apsidairyti, nei pagalvoti. Po dvylikos 
naktį Taryba susirinko ir padarė tari
mą. Tai miesto demokratų šūvis į La- 
Guardiją.

Keista ir tas, kad tyrinėjimo sumany
tojai nepadavė nei vienos priežasties, nei 
vieno apkaltinimo nei prieš LaGuardiją, 
nei prieš jo kolegas. Ką Taryba tyrinės, 
ko jinai jieškos, ir šiandien niekas neži
no ir niekam nesako. Tai gals bus pir
mas tokios rūšies tyrinėjimas.

Matyt, Tammany Hall ruošiasi ru
dens rinkimams. Nori pasidaryti politi
nio kapitalo. Gal ir suras ką nors, prie 
ko bus galima prikibti.

Brooklynietis koncilmanas Peter V. 
Cacchione balsavo prieš šitą investigaci- 
ją. Jis sako, kad Tarybos didžiuma pasi
elgė neleistinai, nedemokratiškai, netei
singai. Jokių įrodymų, jokių apkaltini
mų, o tyrinės! Ką ir už ką? Girdi, “net 
prieš bjauriausios rūšies kriminalistą 
Amerikoje būna kokie nors parodymai 
pirma, negu Grand Jury jį apkaltina.” 
Cacchione sako, jog tai nebus joks be
šališkas tyrinėjimas. “Tai bus raganų 
medžiojimas.” Jis mano, kad Tarybos 
daugumos pasielgimas drumsčia vande
nį, kelia vaidus, trukdo karo pastangas.

Mac Gordon, Daily Workerio rašyto
jas, yra tos nuomonės, kad viso šito są
jūdžio komandierius yra patsai Jim Far
ley, buvęs demokratų partijos bosas ir 
kietas prezidento Roosevelto oponentas. 
Dalykas esąs tame, kad LaGuardija pil
nai remia Rooseveltą'ir jojo karinę poli
tiką. Jau vien tik užvedimas tyrinėjimo 
prieš LaGuardiją gali daugelio žmonių 
galvose sukelti įvairių abejonių. Kitas, 
nežinantis politinių triksų, gali pamąs
tyti, kad gal LaGuardija yra papildęs 
kokią nors kiaulystę bei suktybę.

Galimas daiktas, kad Farley yra pri
kišęs savo ilgus politinius pirštus. Jis ne
gali stovėti nuošaliai nuo New Yorko po
litikos. Pernai jis demokratų partijai už
korė Bennettą kandidatu į gubernatorius 
ir paaukojo valstiją republikonams. O 
vis tai buvo su tikslu keršyti Roosevel- 
tui. Mat, Rooseveltas rėmė senatoriaus 
Mead kandidatūrą. Dabar Farley vėl gal 
pradeda virti naują smalą—per LaGuar
diją užduoti Rooseveltui.

Gera Unija, Didelis Laimėjimas
New Yorko miesto transporto darbi

ninkai yra puikiai organizuoti į progre- 
syvišką, kovingą uniją. Tos unijos, nacio
naliniu prezidentu yra Michael Quill. 
Unija priklauso prie CIO.

Tai unijai teko labai smarkiai susi
kirsti su miesto Transporto Komisija,

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
LITHUANIAN JEW

Tokiu pavadinimu išėjo 
laikraštukas anglų ir žydų 
kalbose. Lithuanian Jew 
(Lietuvos Žydas) leidžia 
American Federation for 
Lithuanian Jews, Inc. (ad
resas: 1133 Broadway, New

Pirmajame savo numery j 
(išleistame birž. mėn.) Lith
uanian Jew ragina visus iš 
Lietuvos atvykusius žydus 
organizuotis į American 
Federation for Lithuanian 
Jews, Inc. Pasirodo, kad ši 
federacija turi savo skyrių 
įvairiuose miestuose. Birže
lio 6 dieną turėjo įvykti Fe
deracijos skyrių atstovų su
važiavimas, tačiau mes ne
žinome, ar jis įvyko ir, jei 
įvyko, ką jis nutarė.

“Po tamsos išbrėkš auš
ra”, sako Lithuanian Jew 
įvedamajame. Jungtinės 
Tautos karą laimės ir todėl 
Lietuvos žydai turį būti 
pasirengę padėti savo tau
tiečiams atsisteigti.

Kaip kituose Hitlerio pa
vergtuose kraštuose, taip ir 
Lietuvoje žydai yra tie 
žmonės, kurie skaudžiausiai 
nukenčia. Pasirodo, kad to
kiame Vilniuje, kur prieš 
karą gyveno apie 100 tūk
stančių žydų, šiandien ne
beliko jų nei vieno. Kau
ne tas pats. Daugybę žydų 
hitlerininkai išžudė, o kitus 
išgabeno, išvijo iš tų mies
tų. Hitlerininkai įsteigė žy
dams Ghetto Slabadkoje, 
kur jų 'gyvenimas yra bai
sus, nepasakius prasčiau.

Lietuvos žydų federacija 
Amerikoje rūpestingai dir
bo, kad surasti išvykusiuo- 
sius iš Lietuvos žydus. Jai 
pavyko surasti 700 žydų, 
kuriems pavyko išsprukti iš 
Lietuvos į Tarybų Sąjungos 
gilumą. Paduoda laikraštu
kas ir tų žmonių vardus; jų 
adresai yra Federacijos raš
tinėje.

Mūsų nuomone, gerai Fe
deracija padarė pradėdama 
leisti laikraštuką. Būtų ge
rai, kad jis eitų kiekvieną 
mėnesį ir plačiau supažin
dintų Amerikos visuomenę 
su savo veikla.

Nebūtų pro šalį ir tai, jei 
tarp šitos iš Lietuvos kilu
siųjų žydų Federacijos ir 
tarp Amerikos lietuvių užsi- 
megstų artimesni ryšiai, 
glaudesnis bendradarbiavi
mas.

Dabar, kai Lietuvos žmo-

=0 a-—
nės taip didvyriškai kovoja 
prieš hitlerinius okupan
tus, kai lietuviškieji pulkai 
veikia Raudonojoj Armijoj, 
kai visi iš Lietuvos pasiša
linę lietuviai (gyveną Tary
bų Sąjungoje) pasirįžusiai 
veda kovą už Lietuvos iš
laisvinimą iš hitlerinių oku
pantų, tai Amerikoje gyve
ną lietuviai ir Lietuvoje ki
lusieji žydai turėtų išvien 
visokiais budais gelbėti sa
vo broliams užjūryj.

Ar būtų negražu, ar būtų 
nenaudinga, jei žydų Fede
racijos skyriai iš vien su 
lietuviškomis vietos organi
zacijomis suruoštų bendras 
pramogas mūsų brolių ir se
serų, esančių Sovietų Są
jungoje, naudai?
,Iš to būtų naudos*ne tik 

užjūryj gyvenantiems bro
liams, kovotojams prieš hit
lerinius bestijas, bet ir čia, 
Amerikoje, užsimegstų ben
dras veikimas tarp lietuvių 
ir žydų, atvykusių iš Lie
tuvos.

PROGRESAS, KURIS EI
NA ATGAL

Uruguajuje tūli “mokyti” 
vyrai leidžia mimeografu 
“spausdinamą” lapelį, kurį 

“Progresu”, 
tonas labai

jie vadina 
Laikraštuko 
“aukštas”, redaktoriai mėg
sta rašyti apie didelius da
lykus, kurie jiems per toli
mi ir nesuprantami. Jie, 
pa v., rašo apie Tarybų Są
jungos santykius su kito
mis Jungtinėmis Tautomis 
ir štai, kaip nuriečia:

“Galimas daiktas, kad Sta
linas kai kuriais atžvilgiais 
turėtų daug tiesos jei nepra
silenktų su realybe, o ypa
tingai, kada tiek didvyriškai 
ir triumfališkai ^laikosi rusų 
kariuomenė prieš milžinišką 
nacių armiją ir sąjunginin
kai rastųsi kompromituojan
čioje padėtyje, bet pažvel
gus į antrąją medalio pusę, 
pasirodo tikrovė, kur neten
ka ilgai galvoti, nes aišku, 
kad raudonosios armijos lai
mėjimai priklauso ne vien 
nuo jos karžygiškumo...”
Ką Progreso rašytojas 

norėjo čia pasakyti, tur būt 
nei jis pats nežino. O tai 
yra ištrauka iš “įvedamo
jo”.

Progresas spausdina ir 
“juokų,” kuriuose štai ko
kių perlų randame:

“Saviniesi, kaip ruskis 
Lietuvą.”

Kokis ruskis, kada jis sa- 
vinosi Lietuvą? Progresas, 
žinoma, nepasako, — nepa
sako, nes tokio dalyko nėra.

Yra Progrese ir “poezi
jos”. Pasiskaitykite:
“Lietuviai, latviai ir estai, 
Turės būti komunistai, 
Gaus blagaslovyt Staliną, 
Sovietų vadą, gruziną.’’

" Tai bent poezija 1 
mintis! Tai progresas!

Visas Progreso numeris 
(kovo 31 d. išleistas) paau
kotas daugiausiai Tarybų 
Sąjungos dergimui.

Nereikia nei aiškinti, kad 
Uruguajaus 1 i e t u v i u ose 
Progresas pasisekimo netu
rės. Urugua j iečiai turi savo 
laikraštį — Darbas — kuris 
gina Jungtines Tautas, ku
ris gražiai informuoja lie
tuvius apie pasaulinius ir 
vietos reikalus.

Laisvės Bylos Reikalu
Lietuvių fašistų intrigas 

gerai pažįsta mūsų demok
ratinė visuomenė. Kai lie
tuviškieji Hitlerio pakali
kai, apsimaskavę kitatau
čiu, užvedė bylą prieš Lais
vę, visi pažangūs žmonės 
suprato, kad čia yra tikslas 
sunkiais karo laikais fi
nansiniai suvarginti dien
raštį Laisvę.

• Laisvėje tilpę raštai nėra 
padarę nei materialės, nei 
moralės skriaudos jokiam 
žmogui, mylinčiam savo ša
lį Ameriką ir branginan
čiam demokratiją. Tiesa, 
Laisvė atvirai ir griežtai 
kovoja prieš fašizmą. Jei 
Hitlerio pakalikai mano, 
kad Laisvėje telpantieji 
raštai skriaudžia juos kaipo 
Hitlerio tarnus, tai mes 
tuomi džiaugiamės ir di
džiuojamės.

Laisvė yra amerikoniškas 
dienraštis lietuvių kalboje. 
Iškelti fašistines intrigas, 
demonstruojamas lietuvių 
tarpe, Laisvės, kaipo Ame
rikoniško dienraščio, yra 
būtina pareiga. Teismai už 
tai gali tik pagirti Laisvę, 

I o ne bausti.
Laisvė nesibijo bausmės 

iš Amerikos teismo, nes ji 
už tiesą nebus baudžiama. 
Laisvė skundžiasi tik todėl, 
kad bylos daro jai kaštus 
sunkiais karo laikais.

Tačiau dienraštis Laisvė 
džiaugiasi, kad visuomenė 
puikiai supranta fašistų 
tikslus ir stoja savo dienra
ščiui į pagelbą.

Pasiskaitykime, 
gražios paramos 
šiomis dienomis.

Mykolas Lėipa
Brooklyn, N. Y. $10.

J. G. B., Bedford, Mass., 
$5.75.

Po $5: Geras Draugas, 
Brooklyn, N. Y., ALDLD 43 
kp., Wilkes-Barre, Pa., K. 
G., Brooklyn, N. Y., LDS. 
139 kp., Chicago, Ill., An-

tanas Jurkevičius, Torring
ton, Conn.

Petras Nalivaika, Eliza
beth, N. J. $4.

Po $3: Juozas Steponai
tis, Brooklyn, N. Y., Aleko 
Veličkos šeima, Brooklyn, 
N. Y., J. Rudnickas, Mill
bury, Mass., M. Risiavičie- 
nė, Brooklyn, N. Y., V. Kar- 
lan, Maspeth, N. Y., J. Ži
linskas, Suffield, Conn.

Chas. Pocevich, Detroit, 
Mich., $2.50.

Po $2: Mykolas Žiedelis,

deikis, Great Neck, N. Y.,
M. Raulinaitienė, Clevelend, 
Ohio, J. Casper, Freeland, 
Pa., J. Ambrose, New Bri
tain, Conn., Anthony Yuk- 
nevich, Carrollton, Pa., J. 
Murmokas, Brooklyn, N. 
Y., A. Gudauskas, George
town, Ill.

Po $1: J. Murauskas, 
Lake Ronkonkoma, L. L, V. 
Macey, Woodhaven, N. Y., 
Chas. Vigūnas, B’klyn, N. 
Y., Peter Pakalnis, B’klyn,
N. Y., N. Blaize, No. Bille
rica, Mass., Joe Dillis, Cle
veland, Ohio, M. Grybas, 
Aberdeen, Wash., Nellie 
Venta, B’klyn, N. Y., Nellie 
ir Henry Žvirbliai, B’klyn,

kokios 
gavome

ir šeima,

Kažin kur Ryty Fronte, vokiečių užnugaryj, Tarybų Sąjungos partizanai, ap
siginklavę kulkosvaidžiais, puola .priešą, vokiškąjį banditą.

kurios pirmininku yra ponas Delaney. 
Unija seniai reikalavo algų pakėlimo. 
Bet Komisija nenorėjo skaitytis, jos pir
mininkas Delaney pareiškė, kad ta uni
ja amžinai prasižengus ir nusidėjus, kai 
jinai kreipėsi į War Labor Board užta
rimo. Jis su ja,nebeisiąs į jokias derybas.

O betgi turėjo eiti. New Yorko žmo
nės privertė. Jie parodė, kad jie simpa-

tizuoja transporto darbininkams, kad jų 
reikalavimai yra teisingi.

Dabar paskelbtas susitarimas. (Trans
porto Komisija sutiko pakelti darbinin
kų algas keturiais milijonais dolerių. 
Tiek bus pridėta prie dabartinės algų 
sumos.

Unija sako, kad tai yra didelis dar
bininkams laimėjimas.

Ant blankų surinkta se
kamai :

New Kensington, Pa.
Po $5: P. Krisčiunas, LDS 

10 kp. Po $1: C. Stašinsky, 
K. Šūkis, J. Jonaitis, A. 
Sheiris, J. Yesadaviče. Viso 
$15. Prisiuntė J. Yesadavi
če.

Trenton, N. J.
Peter Matuza, $2. Po $1: 

John Matuza, A. Jakstenis, 
F. Januševičius, Jonas 
Chesnulis, M. Jokubavičius. 
Viso $7. Prisiuntė A. Jaks- 
tonis.

Simpson, Pa.
Kazimieras Ašmenas, $5. 

Juozas Gulbinas, $2 ir Pet
ras Thompson, $1. Viso $8. 
Prisiuntė drg. Thompson.

Chicago, Ill.
Po $5: J. E. Stulgaičiai, 

W. (Cook) Kukas. Po $1: 
J. Juška, F. Mažuola, J. 
Rubis, V. Preikšas, A. Kau
kis, J. Stančikienė, T. Žeb- 
raitis, 64c. J. Michel, 50c. J. 
Bendokaitis, 26c. Z. Plauš- 
ka, 25c. Smulkių 85 c. Viso 
$18.50. Pridavė drg. Kukas- 
Cook.

Baltimore, Md.

Stankevičiai, ALDLD 25 
kp. Bevardis, $3.

Po $2: Petras Kupris, J. 
Deltuva, Anthony Žemaitis, 
$1.50.

Po $1: J. Milinaitis, P. 
Vaitekūnas, Joseph Mit
chell, O. Kučiauskaitė, K. 
Juškauskas, K. Kupriūnie- 
nė, J. Stanys, S. Meškys, 
James F. Urbutis, W. Šulin
skas, A. Vitkus, K. Lopatta, 
Mrs. Paserskis. •

Po 50c: K. Milinauskas, 
P. Paserskis. Viso $37.50. 
Prisiuntė drg. A. žemaitis.

Brooklyn, N. Y.
Peter Kapiskas, Brook-

(Tąsa 3 pusi.)



Literatūriniai Krislai
Daniel Defoe.
Pirmasis Britanijos Laikraštininkas.
“Robinson Crusoe.”
“Moll Flanders.”
Septynioliktojo Amžiaus Vaizdas. 
Satyra Kritikų Įrankis.

Rašo J. B ARKUS.
Viena plačiausiai žinomų knygų tai 

apysaka “Robinson Crusoe.” Šia l$nyga 
gėrisi kiekvienas pradinės mokyklos mo
kinys, vis tiek, kurioje šalyje jis negy
ventų, nes ši apysaka išversta j visas cU 
vilizuotas kalbas. Knygoj aprašyta, kas 
teko pergyvent keliauninkui, kai audra 
sudaužė jo laivą, o jisai pats liko išplau
tas ant neapgyventos salos.

“Robinson Crusoe” apysaką parašė 
anglas rašytojas, žurnalistas ir avantiū
ristas Daniel Defoe, gyvenęs nuo 1659 
iki 1731 m. Nors Defoe plačiausiai žino
mas, kaipo “Robinsono Crusoe” auto
rius, tačiaus jis yra parašęs ir daug ki
tų raštų — apysakų, novelių, politinių 
brošiūrų, straipsnių bei atsišaukimų.

* * *
Defoe gyvai dalyvavo savo laiko Bri

tanijos politiniame gyvenime. 1688 m. 
jisai liuosnoriu įstojo karaliaus Wil
li amo armijon, keliavo Francijon ir Is
panijon. Išauklėtas vadinamųjų atska
lūnų (dissenters) mokykloje, Defoe savo 
plunksna įsivėlė kovon tarp valdiškosios 
bažnyčios ir atskalūnų. 1703 m. jis net 
kalėjiman buvo patekęs už parašymą 
skaudžios satyros, “Trumpiausias Ke
lias Apsidirbt su Atskalūnais.” Tačiaus 
ir įkalintas jis dykai laiką neleido. Jisai 
ėmė leist kalėjime laikraštį, kuris išeidi
nėjo tris kartus savaitėje. Todėl tai De
foe laikomas pirmutiniu tikruoju Brita
nijos laikraštininku.

♦ ♦ *
Sekamas po “Robinsono Crusoe” pla

čiausiai žinomas Defoe kūrinys tai jo 
novelė “The Fortunes and Misfortunes 
of the Famous Moll Flanders.” (Trum
pai vadinama “Moll Flanders.”) Įdomus 
taipgi jo kūrinys “A History of the 
Plague.”

“Moll Flanders” novelė dažniausiai 
grobiama skaityti todėl, kad ten aitriai 
atvaizduotas gyvenimas vadinamos nu- 
puolėlės moteriškės (prostitutės, vagil- 
kos), gyvenusios septynioliktojo šimtme
čio Anglijoje. Apysaka eina kaipo pasa
kojimas arba išpažintis tos pačios mote
riškės, Mollies Flanders, apie visą savo 
gyvenimą.

Tačiaus, apart domingai parašytos 
vieno asmens gyvenimo istorijos, šis vei
kalas turi didelės istorinės vertės. Jame 
ryškiai parodoma neigiamoji pusė tų 
laikų Anglijos gyvenimo. O ir labai sun
kus bei žiaurus tasai gyvenimas buvęs...

* * *
Iš tos apysakos pasirodo, jog gyveni

mo lygmala septynioliktojo šimtmečio 
Anglijoj buvo labai žema; žmonės milži
niškoj daugumoj buvo baisiai neturtin
gi, tūlas skaičius gyveno pasiturinčiai, o 
maža grupė gyveno didelėje prabangoje. 
Tiesioginis tokios padėties išdavas buvo 
tas, kad pinigai ir visokis turtas-savas- 
tis skaitėsi šventenybe. Paprasta baus
mė už vagystę (kad ir menkiausio daik
to pavogimas) buvo pakorimas. Jeigu 
vagis buvo žymus asmuo arba turėjo 
įtakingų draugų, tai jį ištremdavo, kai
po laikinąjį vergą, kurion nors tolimon 
Britanijos kolonijon. Netikrų pinigų 
dirbėjai, pagavus, būdavo gyvi sudegi
nami ant laužo.

* * *
Tų laikų Anglijoje buvę labai pavo

jinga keliauti, nes keleiviai dažnai bū
davo apiplėšiami bei užmušami. Be fak
tų, kurie randami “Moll Flanders” kny
goje, Defoe parašė atskirai kelių pasku
busiųjų plėšikų gyvenimus. Apsivedant, 
tais laikais neklausdavo ar tu myli mer
giną ir ar ji tave myli, bet — kiek pini
gų jinai turi ir kiek tu turi? Viena iro- 
niškiausiųjų “Moll Flanders” apysakoj

Lauk Manęs
Nemune ledai išplauks, 

Obelys pabals.
Parymok, manęs palauk 
Prie baltos obels.

Parugėm gelsvom basa 
Vasara prabėgs.
Mėnesienoje rasa
Ašara žibės.

Bus ruduo. Atjos šiaurys, 
Obelys pagels, 
Lauk manęs pavakary 
Vėtroj prie obels.

Šaltis išrašys languos 
Tulpes, ramunes.
Negyvuos žiemos speiguos 
Tujen lauk manęs.

Jei dar myli, dar brangus,
Jei manim tiki, 
Drėgnas apkasas man bus 
Tėviškė jauki.

Ir tu būsi taip arti, 
Jausiu prie šalies. 
Ir aplenks mane mirtis, 
Ir kulka nelies.

Tu žiedelio nenumauk, 
Nenukirpk kasų.
Ilgai laukus, dar palauk,— 
Grįšiu iš tiesų.

Vėliavas nuleistas neš:— 
Žuvusį minės.
Netikėki... Grįšiu aš.
Grįšiu. .. Lauk manęs.

Akmenys paplentėm kauks, 
Sužaliuos lazda.
Lauk manęs, kai nebelauks 
Niekas niekada.

Salomėja Neris-.
(Iš Šviesos)

Tai Mūsų Kariai, 
Mūs Didvyriai

Štai gatvėm kareiviai maršuoja, 
Įdegę nuo saulės veidai.
Taip žengia lygioje eilėje.
Prie šonų jiems supas kardai.

Ir orkestrą maršą užtraukia.
Ji liejas su žingsnio ritmu, 
Didieji žygiai jų ten laukia, 
Kovoje su savo priešu.

Už laisvę į kovą jie žengia,— 
Savo ir mūsų visų,— 
Už ją jie numirt pasirengę, 
Kad nereiktų kentėt mums vargų.

Tai mūsų kariai, mūs’ didvyriai.
Mūs meilė dėl jų yr’ gili.
Į kovą, ei, drąsūs mūs vyrai!
Su jumis ir mūs liaudis plati.

P. Pilėnas.

vietų yra ta, kur kalbama apie jos vedy
bas su “džentelmonu,” tikėjusiu, jog ji 
turi pinigų; ji gi tikėjusi, jog jis turi pi
nigų, o paskui paaiškėjo, jog abudu bu
vo finansiniai pliki.

Suprantama, tais laikais panašus gy
venimas buvo ne tik Anglijoje, bet ir ki
tose šalyse, skiriantis vien sulyg jų eko
nominio pakilimo.* * *

Šiuo atveju svarbu įsidomėti, jog Da- 
nielio Defoe laikais (17' šimtmety) ir 
anksčiau gyvenimo blogybės negalėjo 
būti atvirai nurodomos bei kritikuoja
mos. Drąsuolis kritikas galėjo už tai 
kaip matai galvos netekti. Vienatinis 
šiek tiek saugesnis kritikams kelias bu
vo rašyti neva išgalvotas istorijas apie 
tokius bei kitokius asmenis, kuriems, 
kur nors nežinomoj šalyj, tekdavę per
gyvent įvairius netikėtinus nuotikius. 
Tik taip jie galėdavo savo laikų gyveni
mo blogumus bent kiek aikštėn iškelti.

Tuo tikslu rašė savo žymiuosius saty
rinius kūrinius ir tokie rašytojai, kaip 

‘Daniel Defoe, Jonathan Swift, Voltaire, 
Cervantes* Gogolis ir daugelis kitų.

Vydūnas

Aš Eisiu Ginti Lietuvos 
Nuo Priešu...

(Ištrauka iš misterijos “Mūsų Laimėjimas”) 
II Dalis

2 REGINYS
Rimvydas.

Rimvydas (ateina iš kairės priešakyje, pa
siremdamas savo j iešmu, pažeistas, turėda
mas surantytą šalmą, sudraskytus kareivio 
šarvus, ir taria nesižvalgydamas:)
Tai ir tave—pasiekau, miels—krešteli I 
Kaip malonu—matyti vėl tave,— 
kur savo žodį—ištesėt galėsiu!— 
Kad mes — laimėję esam, pasakyti! 
Čia visa, ką aš kartą—palikau!
Ir tu čia, kurtas, nebylys—akmuo! 
Gal dar žinai, ką čia—mergaitė tarė! 
Tikrai, kad ne jos—meilė,—būčiau žuvęs! 
Jos meilės bijo ir tamsi mirtis,— 
Pirmkol neištesėjęs, ką žadėjęs, 
ji negalės manęs—taip greit—nuveikti.— 
Tikt kur?—Ar pamiršau, kur—laukt norėjo?

(žvalgos.)
Ties aukuru tai buvo!—čia tu stovi! 
Bet—ar tikrai—matau!—Ar gali būti? 
Ir tavo jau liepsna.—užgęsusi!
Oi, tu tamsa!—Mirties tu—motina! 
Tu visa naikini!—Ar aš tikt aklas ... ? 
—Aš sugrįžau! Mergait! Širdel! Kur tu? 
Ar ji manęs—neblauk? Gal pasimirusi?
Gal karžygių—mergaitės ndbemyli?
Ne, ne! Tokia negali—mano būt mergaitė! 
Dangus patsai—ant jos tur būt—užgriuvęs, 
šiaip ji manęs—čia lauktų, kaip žadėjo!
Tik man—sunku, lyg bėg šalin—gyvybė! 
Lyg meilė nuo manęs—mirties—nebgintų. 
Gilma, aš čionai mirštu! Bet ir mirdamas 
ir jau numiręs—čia tavęs—aš lauksiu!

(Sugriūva.)
Nors mano—mano meilė—amžina!
Ir niekuomet—mirtis—jos—neįveiks! 
(Guli tyliai salia akmens dešinėj. Ilgai tylu.)

3 REGINYS.
Piemeniukas.

Piemeniukas (atėjęs iš dešinės su savo laz
da ir švilpuku bei kišenių, žvalgosi ir išvydęs 

PIKNIKAS SU GRAŽIA DAINŲ PROGRAMA
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys.

Sekmadienį, Birželio 20 June
VAIČIONIO MEADOW GROVE PARKE, Division Ave. CRANFORD, N. J.

Pradžia 12 valandą dieną Įžanga 40 centų —įskaitant taksus

Programa susidės iš dainų ir prakalbų. Dainuos Sietyno Choras iš Newarko ir Aido Choras iš 
Brooklyno. šokiai tęsis visą popietį prie geros orkestros ir populiarūs muzikos

D. M. SOI.OMSK AS
t

Literatūros Draugijos Centro Sekretorius, sakys prakalbą.

Sukanka Dveji Metai Kaip Rudieji Žvėrys-
Naciai Užpuolė ir Pavergė Lietuvą

KALBĖTOJAS NURODYS LIETUVOS LIAUDIES KANČIAS NACIŲ
PRIESPAUDOJE. JIS TAIPGI NURODYS KAIP IR KADA LIETU

VA BUS IŠLAISVINTA IŠ NACIŲ PRIESPAUDOS.
------------------ :----------- ----------------- --------------- ---------------------------------------------------- D. ŠOLOMSKAS

Sietyno Choras, vadovaujamas B. Šalinaitės, dainuos šiame piknike.

GĖRIMŲ IR VALGIŲ BUS IKI SOTIES.
Būkite visi šiame dideliame piknike Kviečia Rengėjai

KELRODIS: Iš Brooklyn, Jersey City, Bayonnės, ir Elizabeth geriausia važiuoti Central Railroad of New Jersey. Traukiniai išeina, 
pradedant feru, nuo Liberty St., N. Y. C. ir reikia važiuoti i Garwood, N. J. Pirmas ir geriausias traukinys nuo Liberty Street — 
12:15 P. M. Kiti du vėliau — 3:00 ir 4:00. Ima tik apie 45 minutes nuvažiuoti.

Į CRANFORD ir gerai važiuoti, tik kiek toliau į pikniko vietą nueiti, bet į Cranfordą daugiau traukinių: 11:00 A. M., 12:15 P. M., 
1:30 P. M., 2:30 P. M., 3:00 P. M. r

Visi aukščiau minėti traukiniai taipgi geri iš Jersey City, Bayonne, Elizabethport, ir kitų paeiliui miestelių, tik biskutį vėliau, negu 
nuo Liberty Street.

Nuo Garwood stoties reikia eiti iki Centre St., Centre Streetu eiti iki North Ave., North Ave. — iki Cedar St., Cedar St. — iki 
Brookside Pl., Brookside Pl. — iki Division Ave. Paėjus apie porą blokų Division Ave., rasis pikniko vieta.

Atvažiavus ant Cranford stoties, reikia eiti į vakarus 22-28 Highway iki Cedar St.; po tiesiai, Cedar Streetu eiti iki Division Ave. 
ir suktis po kairei, kur bus pikniko vieta.

Busais iš Newarko reikia važiuoti No. 47-49. Iš ELIZABETHO—busas 47 nuo Broad Street ir East Jersey Street. Ir reikia va
žiuoti iki Garwood gelžkelio stoties, o iš ten eiti keliais, kaip aukščiau nurodyta dėl gelžkeliu atvažiavusių.

Iš Hillside važiuokite Green Flyer busu į Garwood. — Automobilistai važiuokite 22-28 Highway i Garwood.

sugriuvusį kareivį eina prie jo tardamas:) 
Todėl man nuostabiai taip ir garsėjo!

(Priėjęs:)
O kas čia su tavim? Tu tik' kareivis?
Argi dar net mūsiškis? Na! Nebgyvas?

(Patylėjęs:)
Ištikro! Sako, būk laimėję esą, 
o negalėjo nei gyvi išlikti!
Tik ima sau ir nei nejutus pasimiršta!
Kad jau laimėjus, reiktų ir gyventi.
Bet lai jie! Dar už tai aš būsiu gyvas!
Irgi parodysiu, kad aš gyvent galiu.
Nors smaugtų priešai penkis šimtus metų,
Manęs tie nelabieji nepasmaugs!
Bet man, kareivi, duot ginklus galėtai!
Už jiešmą tau paliksiu šią lazdelę.
Užteks ji apsigint numirėliui.—

Laisvės Bylos 
Reikalu

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Po $2: Alex Velička, Al

fonsas Skirmontas.
Po $1: Charley Juknis, 

Petras Grabauskas, Antho
ny Lukas, Joe Zakarauskas, 
Kazimieras Stelmokas, Ka
zys Nečiunskas, Jonas An
driuškevičius, O. Zakarau
skienė, Joe Kovas, J. Ru- 
šinskas, Franas Krunklis, 
Stanley Rutkūnas.

(Pasiima jiešmą ir žiūrėdamas į kareivį:) 
Vyruks jis buvo! Nieko nesakysi!
Ir verkusios gana bus tos merginos!
Tur būt, manęs jos tiek ne gi gailėtų!
Bet laiks ateis, ir būsiu sau kareivis!
Tad pamatys ir gal man dar vainiką pins! 
—Bet pagaliaus, ar tik nebus jis gyvas? 
Taip sau lyg miega! Gal ir atsikels 
ir panorės vėl šito savo jiešmo!
Vienok, mainyta, tur ir likt mainyta! 
Pridėsiu nuo savęs jam dar švilpuką! 
Tešvilpina, kad kartais laiks pailgs!

(Eina. Tad sustojęs atsigręžia ir taria:) 
Bet kam reikėtų jam plieninio šalmo?
Kažin, ar pasiimt jį ir gana!

(Pastovėjęs ima pagaliaus šalmą, kurs nuo 
Rimvydo galvos nusiritęs yra ir jį užsideda, 
šalmas jam toli smunka ant galvos).

Piemeniukas puikiai žvalgosi ir taria 
lintįjį:
Dabar tai pasiliki sveikas amžiams!
Lai vis tau Laima būtų maloni!
Aš eisiu ginti Lietuvos nuo priešų. 
O kad sugrįšiu, gal tad pamatysi, 
jog aš laimėjęs ir išlikęs gyvas.

gu-

Po 50c: Frank Bunkus, 
Mary Kreivėnienė.

Shimas, 35c, ir Antanas 
Zizas 25c.

Viso $22.60. Pridavė Ale- 
kas Velička.

Naujų prenumeratų pri
siuntė sekamai:

M. Pūkis, Inglewood, Cal., 
naują pusmetinę prenume
ratą. B. Shlaves, New York 
City, N. Y., naują metinę 
prenumeratą. Vera Smals- 
tis, Royal Oak, Mich., nau
ją metinę prenum., J. 
Adams, Grand Rapids, 
Mich., naują metinę pre
num., S. Janulis, Worces
ter, Mass*., naują metinę 
nrenum., M. Svinkūnienė, 
Waterbury, Conn., naują 
pusmetinę prenumeratą. Iš 
viso gavome šešis naujus 
skaitytojus.

Taip stiprus visuomenės 
branginimas ir gausus au
komis rėmimas savo dien
raščio kaip “ameriu” muša 
fašistinius jo priešus. Šir
dingai dėkojame už aukas 
ir už naujus skaitvtojus.

Laisves Administracija
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Springfield, IIICleveland, Ohio bus ir programa. Walt Junior High, 
8 val. vak. North 2nd St. Geri kal
bėtojai. Kviečiame visus dalyvauti. 
Įžanga nemokama. — V. J. S. -

(143-145)

Naminis Frontas
Racijonavimo Punktų Vertes

Nuo birželio 6-tos dienos— 
geresnė jautienos mėsa, kaip 
steikai ir kepsniai, kainuos 
šeimininkei daugiau raudonų 
ženklelių. Mažiau punktų bus 
reikalaujama už avieną, ver
šieną ir kitas mėsas.

Trečia oficialė lentelė punk
tų vartės mėsai, riebalams, žu
vims ir sūriui parodo aukštes
nę punktų vertę jautienai, nuo 
1 ligi 3 punktų svarui.

Dabartinėj lentelėj punktų 
vertės veiks ligi liepos 3 d., 
ir, išskyrus netikėtumų, jokių 
kitų pakeitimų neįvyks per šį 
laiką.

Nuo to laiko, kada racijo- 
navimas prezervuoto maisto 
prasidėjo, punktų pakeitimai 
naujoje punktų lentelėje bus 
pirmą sykį apriboti vienoj 
maisto klasifikacijoj, daržovių 
sunkai.

Punktų vertė tomato sunkos 
ir visų daržovių sunkos kom
binacijų, kurios turi 70 nuoš. 
arba daugiau tomačių sunkos, 
bus numušta nuo 4 punktų 
svarui ligi 2 punktų. Šis su
mažinimas numuš punktų ver
tę daržovių sunkų ligi daugu
mos vaisių sunkų, apimant ap
elsinų ir “grapefruit” ir slyvų 
ir vynuogių sunkos.

Viso kito prezervuoto mai
sto klasifikacija — vaisiai ir 
daržovės, sriubos ir vaikų 
maisto, sušaldytas maistas, 
džiovinti žirniai, pupos ir lę
šiukai turės tas pačias punktų 
vertes, kaip pažymėta lente
lėj No. 3, kuri veikia nuo ge
gužės 2 dienos.

prieš augančius pragyvenimo 
iškaščius kaip kurio maisto 
kainos atstumtos atgal (rolled 
back) arba nužemintos ligi 
kainų lygio prieš kelis mene
sius. Atstūmimas, kuris apla
mai yra 7 nuoš. lubų kainų 
bulvėms buvo praneštas, z ir 
nustatytos kainos sviestui bus 
numuštos apie 10 nuošimčių. 
Kainų numušimai įsakyti ke- 
nuotos “tuna” žuvies, “boni
to”, “yellowtail” ir sūdytos 
treskos. Kainos mėsos ir kavos 
irgi bus numuštos.

Vartotojai gali padėti kai
nų kontroliavimo programai, 
sulygindami krautuvių kainas 
su išleistomis “lubų kainomis” 
toj vietoj, kur gyvenama ir 
pranešdami peržengimus. Rau 
doni arba mėlyni punktų raci- 
jonavimo ženkleliai, kurie ne
buvo suvartoti per racijonavi- 
mo laiką, neprivalo būti duo
dami krautuvininkams. Toki 
ženkleliai pasiekia juodosios 
biržos transakcijas. Visi nesu
vartoti racijonavimo ženkle
liai turi būti savininko sunai
kinti pabaigoje kiekvieno ra
cijonavimo periodo.

Kalbės Povilas Rotomskis, 
SSSR Generalio Konsulo 

Attache
Cleveland© lietuvių organi

zacijos rengia masines pra
kalbas mobilizavimui masių 
už karo išlaimėjimą, už grei
tesnį Lietuvos išlaisvinimą iš 
po hitlerininkų jungo, už su
kėlimą fondo, kad varde Cle- 
vęlando lietuvių nupirkus am- 
bulansą Lietuvių Pulkams, ko
vojantiems eilėse Raudonosios 
Armijos prieš barbarišką hit- 
lerizmą.

Prakalbos įvyks šeštadienį, 
birželio 26-tą dieną, Lietuvių 
Svetainėje, Superior Ave.

Kalbės Povilas Rotomskis, 
Sovietų Sąjungos 
Konsulato attache 
Yorko, nuoširdus 
liaudies sūnus, kuris
ja nevien kovingą Sovietų Są
jungos liaudį, bet kartu ir 
Lietuvos liaudį, kuri yra dali
mi Sovietų Sąjungos. Povilas 
Rotomskis sako kalbas tam, 
kad apvienijus visus lietuvius 
bendroms pastangoms karo 
pergalei, kad visi vieningai 
remtų Jungtines Tautas jų 
sunkioj kovoj prieš barbariš
kus hitlerininkus.

Kitas žymus kalbėtojas bus, 
tai Leonas Pruseika, “Vilnies” 
redaktorius iš Chicagos. Bus 
ir daugiau žymių kalbėtojų ir 
koncertinė programa.

Plačiau bus 
liau. Prašome 
rengtis prie šių 
jos rengiamos,
nūs Lietuvos liaudies 
padėtį, nes jau du metai žvė
riški hitlerininkai Lietuvą te- 
rioja.

laisves piknikas 
4-tą Liepos-July 4 th 

KLASHUS CLINTON PARK 
Maspeth, L. I., N. Y.

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1540 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 241 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILES LIQUOR STORE, INC.
241 Court St., Brooklyn, N. Y. B

WATERBURY, CONN.
Prašome visų neužmiršti ateiti 

pikniką, kurį rengia Darbininkų 
Susivienijimas, kaipo “Tribute to 
Russia Day.” Piknikas įvyks sekma
dienį, birželio 20-tą, Lietuvių Darže 
ant Chestnut Hill Road. Nepraleis
kite progos išgirsti Lietuvių žmonių 
atstovą iš Sovietų Sąjungos Konsu
lato, Povilą Rotomskį. Užtikriname, 
kad linksmai praleisite laiką ant 
šviežio oro, besivaišindami, su drau
gais. — Komisija. (143-44)

i

Sumažinimas Kainų.
Programoj laikyti liniją

Racijonavimo Priminimai
Raudonas ženklelis “L” ge

ras nuo birželio 6-tos dienos 
ligi pabaigos birželio menesio.

Cukraus ženklelis 13, War 
Ration Book No. 1, geras ligi 
rugpjūčio 15 d. penkiems sva
rams cukraus, ženkleliai 15 
ir 16 galima vartoti pirkimui 
penkiems svarams cukraus 
namų prezervavimui — geros 
ligi spalio 31 d. Kavos ženk
lelis No. 24 geras svarui ligi 
pabaigos birželio menesio.

OWI.

PITTSBURGH’© ŽINIOS
veda didvyringą partizanų ka
rą už savo išsilaisvinimą. Kad 
prisiminti tas baisias Lietuvos 
žmonių kančias ir suteikti mū
sų brolišką ranką jiems pa
gelbės ir yra šaukiamos šios 
prakalbos birželio 27 dieną. 
Todėl visi ir visos rengkitės į 
šias prakalbas.

Bet ne vien lietuviai minės 
dviejų metų sukaktį tos 
sios dienos, Pittsburghe 
surengtos ir bendrai visų 
tų prakalbos antradienį,
želio 2į2 dieną, Syria Mosque 
Svetainėj, 8 vai. vakare, kur 
kalbės labai geri kalbėtojai ir 
bus muzikalė programa. Į 
šias tarptautines prakalbas įė
jimas veltui, tikietus galite 
gauti pas: D. Lekavičius, 1215 
River Ave., ir LDS 160 kuo
pos svetainėj, 1320 Medley 
St., N. S. Pittsburgh.

Visus ir visas kviečiame į 
šiuos abu parengimus.

Sekretorė.

bai- 
bus 
tau- 
bir-

ma-
Ro-
Ge-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Generalio 
iš New 
Lietuvos 

atstovau-

John L. Lewisą jau 
savo draugą, gerą 

O kiti dar keikė, ne
kaip kovojo praeity-

L. Lewis ir daug

angliakasiai eina 
ir nori, kad ta

Pa-

NEWARK, N. J.
Šiame mieste Russian War 

lief ruošia masinį susirinkimą, 
minėti Hitlerio užpuolimą ant 
baltijų valstybių — Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos. Jau sukako du 
metai kaip tai įvyko. Kviečiame vi
sus dalyvauti birželio 21 d. 8:30 
v. v. Mosque Teatre, 1020 Broad St. 
Įžanga 40c., įskaitant taksus. Pro
grama įvairi: Kalbės Hon. Elbert 
D. Thomas, U. S. Senator iš Utah, 
Sietyno Choras, Rusų Choras ir 
Rusų Šokikų Grupė. Bus ir kitų žy
mių kalbėtojų. Kviečiame visus da
lyvauti. — F. Šimkienė, Kom. Na
rė. (143-145)

parašyta vė- 
visus lietuvius 
prakalbų, nes 
kad apibūdi- 

baisią

Birželio 1 d. anglių kasyk
los sustojo dirbę. Anglių ka
sėjai unijistai paskelbė strei
ką, kad gavus du dolerius į 
dieną pridėti už darbą, kaip 
UMWU pirmininkas, John L. 
Lewis, paskelbė. O antra, gir
di, mes be kontrakto negali
me dirbti. Valdžia neva ka
syklas perėmė į savo rankas, 
ale, girdi, nieko nedaro dėl 
mūsų, darbo žmonių. Tai, gir
di, ir valdžia susideda iš to
kių pat kapitalistų-turčių, 
kaip ir tų kasyklų savininkai. 
Nekurie 
state už 
darantį, 
užmiršę,
je su John 
nukentėjo.

Veik visi 
su valdžia
valdžia padalintų darbą kasy
kloms lygiomis. Jeigu reikia 
anglies dėl valdžios, kad kas
tų visas 6 dienas. Tai ir tegul 
duoda užsakymą kasti anglį 
lygiai ir toms kasykloms, ka
tros dirba 2-3 dienas į savai
tę. Girdi, mes norim lygiai gy
venti, o ne taip, kaip dabar 
yra. Vieni daug uždirba, o ki
ti mažai.

Bet dabar kasyklos dirba 
visos, kiek katros dirbo. Tik 
tokios kasyklos nedirba, kur į 
tuokus anglį pila ir veža žie
mos laike. Jeigu nebus vėl ko
kio nesusipratimo, tai darbas 
tęsis.

WATERBURY, CONN.
Piknikas — rengia Liet. Parko 

Bendrovė su kitom darbininkiškom 
Draugijom. Įvyks sekmadienį, birže
lio 20 d. Liet. Darže, už Lakewood 
Ežero. Gros DiZinno’s orkestrą viso
kius šokius. Pradžia 12 vai. dieną. 
Įžanga 25c (įskaitant taksus). Kvie
čiame visus Waterburio lietuvius 
dalyvauti šiame piknike ir paremti 
darbininkiškas organizacijas, 
ke bus užkandžių ir gėrimų, 
misija.

MONTELLO, MASS.
LDS 67 kp. metinis piknikas 

įvyks birželio 20 d. Liet. Taut. Na
mo Parke. Pradžia 12 vai. dieną. 
Kviečiame visus dalyvauti, praleisti 
laiką tyrame ore. Turėsime valgių 
ir gėrimų. Yra kiekvieno LDS nario 
pareiga dalyvauti šiame piknike. — 
Kom. A. Sauka. (143-144)

DIDŽIOJO NEW YORKO 
APYLINKĖJE

Literatūros Draugijos 2-ro Apskri
čio piknikas įvyks birželio - June 
20 d. Jis bus Vaičionio Parke, Cran
ford, N. J. Visos Didžiojo New Yor- 
ko apylinkės kuopos turi raginti 
savo narius būti šiame piknike. 
Dienraštyje Laisvėje nurodyta kaip 
busais ir traukiniais nuvažiuoti j šį 
pikniką. (141-144)

Pikni- 
— Ko- 
(144)

EASTON, PA.
birželio 17 d. pradėjo rodyt
State Teatre — MISSION

Nuo 
judžius
TO MOSCOW. Pasižymėję aktoriai 
lošia roles Stalino, Litvinovo, Mar
šalo Timošenko ir kitų žinomų vei
kėjų. Birželio 22 d. Russian War 
Relief Komitetas ruošia prakalbas,

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6380

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakar# 
Nedėliomia ir šventadieniai* i

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Dr. J. N. Simans.

WIPE THAT SNEER Of F HIS FACE /

Dr.Seuss
——-------- - ---------------- .
WAKSAVINGS BONDS &STAMPS

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

1.

2. kurie jaučiasi ner-

Arthritis, Neuritis

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
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. , 
PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, 
vuoti.

3. SGDEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų. 
N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis, 
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visoki 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. V.

A. Čekanauskas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom

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

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

CHARLES7
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

TRAKTYRIUS
I (VALGYKLA IR ALINĖ)
> Rheingold Extra Dry Alus 
i Didelis pasirinkimas visokių
B Vynų ir Degtinės

1
 Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

4.

6.

8.

Palengvina skaus-

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

Mi

F. W. Shalins0

Green Star Bar & Grill
HB

Lietuviškas Kabaretas
0

o
M

B

0 B
Vynų ir Degtiniųi;-į

Binghamton, N. Y
459 GRAND ST

0

0 j

%

0 0

O 0

0

427 Lorimer St, Brooklyn, N- Y

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Gaudami pėdę neužmirškite u 
savo šalies reikalus — pir* 

kite bonus ir štampas.

I

Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyno

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

0 
S

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

Sta/ ' 
arfresas

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

(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

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

L

Kalbės Miesto Majoras, Leo
nas Pruseika ir Povilas 

Rotomskis
Pittsburgh ir apylinkės lie

tuvių istorijoj pasiliks žymė
tina data birželio 27 diena, 
nes tą dieną įvyks labai svar
bios prakalbos ir koncertas.

Pittsburgh Lietuvių Vieny
bės Komitetas Karo Laimėji
mui rengia šias prakalbas su 
koncertu, nedėlioj, birželio 27 
dieną, 2 vai. po pietų, L.M.D. 
Svetainėj, 142 Orr Street.

Kalbėtojai bus: miesto 
joras C. Scully, Povilas 
tomskis, Sovietų Sąjungos
neralio Konsulo iš New Yorko 
attache, Leonas Pruseika, 
“Vilnies” redaktorius iš Chi- 
cagos, advokatas Lucas, Civi
lių Teisių atstovas. Dainuos 
Julius Krasnickas iš Clevelan- 
do ir bus dar kitų programoj.

Nepaisant kiek kančių rei
kės pergyventi, bet Jungtinės 
Tautos galų gale turės būti 
karo laimėtojos. Tokio nusis
tatymo yra demokratinių val
stybių vadai ir liaudis.

Sukanka du metai, kaip Hit
lerio ir jo talkininkų 170 di
vizijų, keli milionai žvėriškų 
fašistų iš pasalų naktį puolė 
ant Tarybų Lietuvos ir visos 
Sovietų Sąjungos, tikėdamiesi, 
kad jie taip parblokš tą šalį 
ir paskui pavergs visą pasaulį. 
Hitlerio razbaininkai tikėjosi 
j kėlės savaites nugalėti Sovie
tų Sąjungą, o štai jau sukan
ka 24 mėnesiai, kaip tos bro
liškų tautų valstybes piliečiai 
neša sunkiausią naštą už visas 
Jungtines Tautas, suteikdami 
progą Amerikai ir Anglijai 
prisirengti, kad dabar jau 
bendromis pastangomis sunai
kinus tą fašistinį žvėrį.

Skaudžiausiai nukentėjo mū
sų senos tėvynės — Lietuvos 
žmonės, nes prieš juos Hitle
rio govėdos nutaikė pirmuo
sius smūgius. Pirmą naktį fa
šistai bombardavo ir degino 
43 Lietuvos miestus ir mies
telius, degindami net pavienių 
ūkininkų sodybas, šaudydami 
iš kulkasvaidžių į civilius 
žmones ir net vaikus. Ir nuo 
tos dienos Lietuvos liaudis yra 
baisiausioj priespaudoj, bet ji

Širdinga Padėka
Juozupas Vaicekauskas, mū

sų tėvas atsiskyrė ant visados 
birželio 3 dieną, kuris išgyve
no Binghamtone 30 metų teig
damas mums visokią pagelbą.

Mes reiškiame širdingiausią 
padėką draugams ir drau
gėms už jūsų širdingą dalyva
vimą laidotuvėse, kuo jūs 
daug mums padėjote šio nu
liūdimo valandoj. Taipgi ačiū 
už gėles draugams: žvirblie
nei, šimoliūnams, Bagdonams, 
Kliknienei, čižauskams, A. 
Navalinskams, V. Kaminskie
nei, L. Tvarijonams, Gs Kuo- 
kalams, E. Kuokalams, F. Pet- 
rusk, Mrs. Peža ir Balonis šei
moms. Ačiū draugei O. Gir- 
nienei už prakalbą ant kapų. 
Ilsėkis, tėveli, mes pas jus 
ateisime!

Jūsų sūnus ir sūniene —
J. K. Vaicekauskai.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

w

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “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

Knygeli* Autorini
atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

---------KAINA 35c. ===s
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
85 centus.

Reikalaudami rašykite:
«

<dv. CHAS. P. HAL

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST 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



Rooseveltas Svarsto 
Planą Supirkt Valgius

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kurie negalį išsiversti biz
nyje, imdami tik tokias kai
nas, kokias valdžia nusa
ko.

Amerikos Darbo Federa
cijos ir CIO unijų vadai 
pritaria šitokiems damokč- 
jimams, nes tada biznieriai 
neturėtų pamato sauvališ- 
kai branginti maisto reik
menis. Darbo Federacijos 
sekretorius - i ž d i n i n k as 
George Meany jau bent du 
sykiu per radijų kalbėjo, 
reikalaudamas, kad kong
resas užgirtų šį prezidento 
sumanymų. Meany sakė, jog 
tai būtų pagalba “mažie
siems biznio žmonėms.”

Brangininkai Priešinasi
Bet stambiųjų farmų- 

dvarų organizacijos ir di
dieji maisto prekėj ai prieši
nasi tokiems damokėji- 
mams. Nes jie nori varyti 
savo produktų kainas vis 
aukštyn ir aukštyn. Žymi 
dalis kongresmanų ir sena
torių, tarnaudami maisto 
brangininkams, taipgi iš
stoja prieš tų prez. Roose- 
velto planų; ir dar nėra ži
nios, ar visas kongresas jį 
priims ar atmes.

Kalininas prieš Nie
kinimą Tikinčiąją

Maskva. — Sovietų pir
mininkas Michail Kalinin 
savo kalboj neseniai sakė, 
jog tarp senesnių raudon
armiečių yra religinių žmo
nių, kurie nešioja kryželius 
ant kaklo, beinant į mūšį, ir 
pasimeldžia:

“Jaunieji kariai iš to pa
sijuokia, ir tai nėra koks 
baisus dalykas. Bet neturi
me leist pajuokai nueit per- 
toli, iki mėgdžiojančių pa
sityčiojimų. Mes manome, 
jog religija yra klaidinanti 
įstaiga, ir apšvietos būdais 
mes kovojame prieš jų. Pa
sityčiojimais mes negalėtu
me nukovoti religijos. Tu
rime atsiminti, jog mes nė 
vieno nepersekiojame už jo 
religijų.”

Ši Kalinino kalba dabar 
išspausdinta K o m u n istų 
Partijos „Agitatorių Vado
vėly j.”

Washington. — Toliau 
gal teks kortelėmis - stam- 
pomis apriboti ir drabužių, 
pieno, anglies ir elektros 
naudojimų, kaip sako tūli 
valdininkai.

Washington. — Jungti
nių Valstijų karo sekreto
rius Stimson numato, kad 
talkininkų lakūnai vaidins 
vis didesnį ir * svarbesnį 
vaidmenį kare prieš Ašį.

London, birž. 18. — Nak
tį nacių lėktuvai numetė 
kiek bombų į Londonu ir 
tūlus kitus Anglijos mies
tus; mažai nuostolių tepa
darė.

London. — Siaučia milži
niškas gaisras didžiausioje 
Romos rinkoj.

Maskva. — Japonija sva
joja užgrobt Sovietų toli
muosius rytus, rašo dr. E. 
Žukov darbo unijų laikraš
tyje.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus iviesus

Philadelphia, Pa.
Po Miestą Pasidairius ir Ma

lonūs Svečiai
Pas Kazį ir Oną Misikonius 

svečiuojasi jų giminaičiai Jo
nas ir Mare Pociai iš Flu
shing, L. L, N. Y. Draugai 
Pociai grįžta iš Floridos, kur 
prabuvo virš du metus. Pa- 
kelyj sustojo šiame mieste at
lankyt gimines, su kuriais il
gai nesimatė. Drg. Pocienė 
ilnai klasiniai sąmoninga mo
teris labai susirūpinusi žiau
riomis kovomis prieš fašizmą 
ir mūsų brolių lietuvių kovo
tojų padėčia Sovietų Sąjungo
je. Kuomet prisiminiau drau
gams Misikoniams apie svei
kinimą Lietuvių Tautos Did
vyriams, drg. Pocienė tuoj 
paklojo penkinę, “tai bus po 
$2.50 nuo manęs ir mano vy
ro.“ Mat drg. Pocius tuo tar
pu buvo kur išėjęs. K. ir O. 
Misikoniai aukojo $2.00.

Sekanti sveikintojai aukojo 
po $1.00: S. Krasnickas, T. 
Rudokas, M. Jocienė, P. Bal- 
čaitis, V. Scotch, P. Degutie
nė, J. Ivanauskas, N. Dailida 
ir J. Kanišauskas; po $2: S. 
Reikauskas ir J. Rudolph.

20,000.00 Viena Diena
Birželio 13 d. Phila. Liet. 

Raud. Kryžiaus ir Karo Per
galės Komitetas su pagelba 
Šv. Kazimiero parapijos su
rengė prakalbas bombanešio 

i kampanijai pravesti. Kadangi 
diena papuolė labai krašta, 
publikos atsilankė nedaug. 
Bet bonų pardavimo pasėkos 
geros, parduota už $20,000,00. 
Pirmininkavo Juozas Kava
liauskas.

Netekom Veiklaus Visuome
nininko.

Praeitos savaitės pabaigoj 
iš šv. Jurgio parapijos iškėlė 
vikarą kun. Jeronimą Bagdo
ną į Mahanoy City, Pa. Kun. 
Bagdonas labai daug veikė vi
suomenės labui. Daug prisi
dėjo subendrinimui visų srio- 
vių veiklos. Jo pastangomis 
pasilaikė ir gerai bujojo vai
kučių benas, kuris daug kar
tų linksmino ne tik lietuvius, 
bet ir kitataučius. Neklysiu 
pasakęs, kad tai buvo veik
liausias kunigas ne tik Phila- 
delphijoj, bet ir visoj Ameri
koj.

Prisimena man jo trumpa, 
bet reikšminga prakalba, sa
kyta gegužės 16 d. Jis sakė: 
“Girdėjote vakar per radio 
vaikučių chorelį dainuojant? 
Ką jūs manote apie šią dai
ną : “Vilniaus kalneliai, svei
kiname jus, ruoškite narsuo
liam tinkamus kapus“ ? To
liau sako: “Jei aš būčiau pa
rašęs tokią dainą, dainuotu
me : “Amerikos kalneliai, svei
kiname jus, ruoškite narsuo
liam tinkamus ginklus.“ Nu
rodė, kaip nelogiška dainuoti 
apie “tinkamus kapus“, kuo
met turime dėti visas mūsų 
pastangas gaminimui mūsų 
narsuoliams tinkamų ginklų.

Mahanoy City mažas mies
telis, bet lietuvių ten yra ne
mažai.

S. V. Ramutis.

Milwaukee, Wis.
Naudingi Dr. J. J. Kaškiau- 

čiaus Patarimai
Mūsų dienraštyj “Laisvėj“ 

kas man ir kitiems labiausia 
patinka, tai mūsų mylimo dak
taro J. J. Kaškiaučiaus pa
tarimai sveikatos reikale.

Kožną kartą, kada tik atei
na dienraštis, tuojau paimu ir 
žiūrau kur yra daktaro pa
veikslas ir su dideliu atydu- 
mu perskaitau jo patarimus, 
išsikerpu ir klijuoju į knygą. 
Ir kada tik turiu laiko, tai 
vartau tą patarimų, knygą ir 
pasinaudoju jais. Gi kada at
silanko pas mane svečių, tai 
ir jiems parodau ją ir jie la
bai interesuojasi jais.

Tik gaila, kad dienraštis 
“Laisvė“ neateina kasdien, 
kaip kada gauni trečioj die
noj net kėlės kopijas kartu. 
Gal būti tokia tolybė sudaro 
keblumų jos pristatymui ir 
žinios pirmo puslapio jau bū
na pasenę. (Mums atrodo, 
kad dienraštis nors suvėluotai, 
bet kasdien turėtų jus pasiek
ti. Mes išsiunčiame kasdien, 
pasiteiraukite apie tai laiška
nešio, kuris jums “Laisvę“ at
neša, arba vietos pašte, ko
dėl viena diena atneša kėlės 
kopijas, o ne kasdien po vie
ną.—Red.).

Kas del gražumo ir ramu
mo žmogui gyventi, tai vei
kiausiai Milwaukee yra gra
žiausias ir ramiausias miestas. 
Ypač gražus šio pavasario lai
ku, visur gražiai žaliuoja, žo
lė aplinkui namus gražiai už
laikoma, ramu ir tyku. Ir 
vakarais, ir vėlai gali eiti be 
baimės, niekas tavęs neužka
bina.

Kas liečia gyventojus, tai 
pagal tautas čia gyvena dau
giausiai vokiečių ir lenkų, bet 
yra daug ir kitų tautų. Lie
tuvių yra neperdaugiausiai, 
mes apskaitliuojame, kad bus 
apie 400 šeimynų, kurios gy
vena Milwaukee mieste, bet 
gyvena ir jo priemiesčiais, o 
bendrai visoj Wisconsin© val
stijoj nėra mažai. Yra ir pa
siturinčių. Milwaukee mieste 
yra lietuvių parapija. Vieną 
sekmadienį turėjo pikniką, 
pelno padarė $560, nors tai 
ne vien iš lietuvių, ba piknike 
buvo apsčiai ir kitataučių.

Dabar, kaip kitur, taip ir 
Milwaukee mieste darbų ne
trūksta, net ir vaikai gali gau
ti darbo, bile tik nori dirbti. 
Kompanijos siuntinėja laiškus 
į namus ir ragina visus eiti į 
darbą, darbų netrūksta, tik 
sveikatos reikia. Kas dėl ben
dro gyvenimo, tai kaip visur, 
taip ir čia karo sąlygų esame 
apvaržyti, bet vis vien visko 
užtenka. Kad tik taip dar vi
sados būtų, žinome, kokiame 
laike gyvename, kad kiekvie
no reikalingos pastangos tam, 
kad galėtume greičiau išlai
mėt! karą prieš neprietelius, 
kurie mūs šalį užpuolė.

C. M.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

sirašykite ant blankos, paau
kokite pagal išgalę.

Pastebėjau vieną gražų da
lyką. Tos Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopoą, kurios , pa
čioj metų pradžioje pasiskubi
no išrinkti duokles iš visų sa
vo narių, dabar labai gražiai 
stovi. Jos gauna ir naujų 
narių. Joms nebereikia kiek
vienam susirinkime laiką eik
voti kalboms apie duoklių 
rinkimą.

Pamatysite, pabaigoje me
tų jos stovės daug geriau, ne
gu stovėjo pernai.

Kai pradžia puiki, tai ir pa
baiga gera.

Amerikos bombanešiai 
padarė didžių nuostolių ita
lų lėktuvų aikštėm Biscari 
ir Comiso, Sicilijoj, kaip 
pranešta birž. 18.

Chicagos Žinios
Chicagos Žydai Nupirks 100 

Medikalių Šėtrų Sovietų 
Sąjungai

Žydų Karinių Pastangų ko
mitetas pareiškė, kad jau su
kelta pinigų nupirkimui pir
mai medikalei šėtrai dėl Rau
donosios Armijos.

ši organizacija pasiryžus 
nupirkti 100 panašių šėtrų 
Chicagoje. Kaip tik bus sukel
ta daugiau pinigų, tai tos me- 
dikaliam patarnavimui vienu
tės bus tuoj nupirktos ir pa
siųstos į Sovietų Sąjungą.

Visos šalies plotmėj žydų 
Karo Pastangų organizacija 
numato sukelti dėl Sovietų 
Sąjungos medikalės pagalbos 
$2,000,000 ir nupirkti 1,000 
medikalių šėtrų.

Edw. Dambrauskas Lankėsi 
Vilnyje

Edwardas Dambrauskas iš 
Springfield, Ill., kuris tarnau
ja karinėse pajėgose arti du 
metai apsilankė Vilnyje. Jo 
brolis Jonas taipgi yra armi
joj.

Edwardas, gavęs 10 dienų 
atostogų, atlankė savo tėvelius 
ir čia atvažiavo su sesere Al
bina Gurskienė paviešėti pas 
įbrolį Juozą Dambrauską, kuris 
gyvena Chicago j ir pas seserį 
Marijoną Dinko, kuri yra ve
dus ir jau senai gyvena čionai.

Pasibuvęs porą dienų Edwar
das išvažiavo atgal pas tėvus į 
Springfieldą, iš kur jis trauks

Cliffside, N. J.
Visos Cliffside lietuvių or

ganizacijos bendrai ir su pa
gelba Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 3-čio apskričio su
rengė koncertą, gegužės 2 d., 
kurio pelnas buvo skiriamas 
Raudonajam Kryžiui.

Visą programą išpildė Sie
tyno Choras iš Newarko, va
dovystėje B., šalinaitės labai 
gražiai. Jis sudainavo tikrai 
artistiškai apie dešimts dai
nų, kurios publikai labai pa
tiko. Todėl didelis ačiū pri
klauso Sietyno Chorui.

Šokiams grojo A. Pavidis 
orkestrą, trys . muzikantai ga
vo užmokėti, o. Pavidis savo 
darbą paaukavo, kad daugiau 
būtų pelno Raudonajam Kry
žiui, jam priklauso didelis 
ačiū.

Daugiausiai pasidarbavo A. 
Bakūnienė, K./Mažeikienė, K. 
Steponavičienė/ ir A. Strepei- 
kienė parduodamos knygelių 
kuponukų, o iš vyrų: J. Ba- 
kūnas, M. Bronikis, K. Baka- 
vickas, G. Stasiukaitis, K. De- 
renčius, J. Proskinis, S. Ruz- 
gis ir J. Jucius. Ačiū visiems 
už pasidarbavimą. Pelno Rau
donajam Kryžiui liko $129.

Buvo susirgus d. Z. Walic- 
kienė, jai padaryta operacija, 
ligoninėj išbuvo 3 savaites, o 
dabar jau grįžo į namus ir 
povaliai sveikata taisosi. Drau
gė yra Literatūros Draugijos 
77-tos kuopos 'narė. Linkime 
jai greitai pasveikti.

G. S.

linden, N. J.
Buvo parvažiavęs 10 dienų 

atostogoms iš kariuomenės 
Stanley Liudvinavičius, Stasio 
ir Onos sūnus. Jau tarnauja 
9 mėnesiai. Turi paaukštini
mų. Džiaugiasi, kad jam la
bai gerai sekasi tarnyboj ir 
gražiai atrodo. Buvo atvažia
vęs aplankyti ir mus—brook- 
lyniečius Dobinius, bet tik 
trumpam laikui, nes greitai 
turėjo jau grįžti atgal į armi
ja.

Linkime Stanley Liudvina- 
vičiui, kad kuo greičiausiai 
sumuštų priešą ir sveikas grį
žtų pas savuosius.

O. Dobiniene. 

atgal į stovyklą.
Geriausio pasisekimo laimė

ti karą ir grįžti sveikam.
B. T.

Nusižudė Bijodamas Neiš
laikysiąs Egzamino

Knox Kolegijos studentas 
Orval Cobb Jr., 19 m., nusižu
dė bijodamas neišlaikys chemi
jos kvotimo. Jis nusinuodino 
chemikalu gautu iš laboratori
jos, kur darydavo pratimus.

Jaunuolis paliko raščiuką, 
kuriame atsiprašo tėvų. Taipgi 
nurašęs eiles, kad tik pusę dar
bo atlikęs grįžtąs pas dievą.

O. ’ Cobb tėvai gyvena 
St. Charles, III.

Policija Pardavė Šimtą Nu
senusių Automobilių

Policija nuo gatvių nuvilko 
paliktus senus automobilius. 
Šimtą tokių laužų pardavė sa
vaitės pradžioj.

Auto Parts kompanija, 1819 
So. State st., užmokėjo už juos 
$1,925. Tačiau, kad jie dau
giau nepasirodytų gatvėse, 
tai sudaužė.

Protestuoja Prieš Džiovos 
Skyriaus Uždarymą

įvyko protesto mitingas Tu- 
iberkuliozo Instituto patalpoj 
prieš uždarymą Cook apskričio 
ligoninėj džiovos skyriaus.

Kalbėtojai žymėjo, kad Chi- 
cagoj yra 3,000 džiovininkų, 
kurie negali gauti vietos gydy
tis. Jie vaikščioja tarpe sveikų 
žmonių ir skleidžia tuberkulio- 
zo bakterijas.

Dr. M. Biesenthal pareiškė, 
kad to skyriaus uždarymas pa
stūmės Chicagą 30 metų atgal 
sveikatos plotmėj.

Paskelbė Tėvų Dieną— 
Birželio 20 d.

Majoras Kelly paskelbė tėvų 
dieną. Ji bus birželio 20. Kaip 
motinų, taip ir tėvų dienos yra 
išreiškimui sąjąusmo.

šiemet ši diena tuo labiau 
reikšmingesnė, nes daug sūnų 
yra armijoj. Tiek vaikam tė
vus prisiminti, tiek tėvam sa
vo sūnus ir dukteris yra malo
nu ir reikšminga.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIRTUVEI MOTERYS
STALŲ PATARNAUTOJOS 
SLAUGĖM PATARNAUTOJOS

Nuolatinis darbas ir valgis.
Kreipkitės dienom tarp 9 ir 5 valandų

Post Graduate Hospital
303 EAST 20th STREET

(144)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės j Timekeeper’s ofisą 

BARCLAY HOTEL 
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

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

mui. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

MOTERYS APVALYMUI
Kreipkitės j. Mrs. Martin 

POLYCLINIC HOSPITAL 
345 WEST 50th ST., N. Y. C.

(145)

KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS

GERA ALGA 
Prielankios Darbo Sąlygos

Puikios Valandos
Pilną laiką ar dalį laiko 

Kreipkitės j Timekeeper’s ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
31st St. ir 7th Avenue

(X)

MOTERYS VIDAUS RUOŠAI. Nuolatinis 
Darbas; puikios darbo sąlygos. Kreipkitės į 
Housekeeper. Hotel Bossert, 98 Montague St., 
Brooklyn.

(145)

MOTERYS, nuo 18 iki 28 m. amžiaus, ka
rinių darbų fabrike, Manhattan sekcijoj. 
Patyrimas nereikalingas, gera mokestis pra
džiai. Union Aircraft Products, Ine. 380— 
2nd Avė. (kampas 22nd St.).

(145)

Reikalingos skalbyklai iSkratinėtojos ir pri
ėmėjos; patyrusios, ir be patyrimo. Mlcthodist 
Hospital, 7th Avė. ir 6th St., Brooklyn.

(145)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Indų Atėmėjos
PADEKIT KOVOT KARE

NAMŲ FRONTE
• Už Gerą Algą

TAIPGI REIKIA
MERGINŲ PRIE BUFETO 

INDŲ MAZGOJIMUI 
FONTANŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 

Virtuvės ruošai 
Stalų Patarnautojų

Kreipkitės j Employment Ofisą 9 v. rytais 
iki 1 v. dieną, nuo pirmadienio iki penkta
dienio.

NEW YORK HOSPITAL
580 EAST 70th STREET

(146)

MERGINOS - MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas
UŽSAKYMU Tvarkymo Darbas 

Atrinkimui, pakavimui ir vyniojimui. 40 vai. 
savaitė. Laikas ir pusė už viršlaikius. 

Dabar dirbančios karo pramonėje nebus 
priimamos.

FIRESTONE TIRE & . . 
RUBBER CO.

Warehouse
528 Ferry St., Newark

(146)

VIEŠBUČIAM DARBININKĖS
TELEFONŲ OPERUOTOJOS 

LOVŲ ir MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS 
ELEVEITORIŲ OPERUOTOJOS

ir kiti pastovūs, pilno laiko darbai už gerą 
algą eilėje geriausių New Yorko Miesto 
viešbučių.

FREE EMPLOYMENT SERVICE 
(Atdara nuo 9 vai. ryto iki 7 v. v. šiokiom 
dienom: nuo: 9—5 v. v. Šeštadieniais.

Apply at 128 West 45th Street 
_____________________________________ (145)

PADĖJĖJOS VIDAUS
RUOŠAI

(patyrusios prie viešbučio)

Maudynių Tvarkytojos
Pilnam ar daliai laiko. Duodama valgis ir 

uniformos.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
(Su ir be patyrimo prie viešbučių) 

Dienom ir naktim, pilnam ir daliai laiko.
Valgis, jeigu gyvena čia.
Kreipkitės j Housekeeper 

įėjimas iš Timekeeper’s ofiso.

HOTEL BILTMORE
44,1h ST. ir VANDERBILT AVE.

Patogiai privažiuojama iš visų dalių miesto.
(X)

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)

AMERICAN TELEPHONE 
& TELEGRAPH CO. 

TURI PROGŲ
Merginoms Indų Atėmimui

IR PATYRUSIOMS
PRIE BUFETO DARBO 

Moteriškėms
DARBININKŲ KAFETERIJOJE 
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

UNIFORMOS—VALGIS NEMOKAMAI
Kreipkitės kasdien nuo 9 iki 4. 

šeštadieniais nuo 9 iki 12 
Employment Dept., Main Floor

32 6th Ave., Arti Canal St.
(145)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETES

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

(146)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

Bendram Sandėlio Darbui
Tajerių atrinkimui, pakavimui ir vynioji

mui, sukrovimo darbas.
40 vai. savaitė, laikas ir pusė už viršlaikį.
Dirbantieji karo pramonėj nebus priimami.

FIRESTONE TIRE &
RUBBER CO.

Warehouse
528 Ferry St., Newark

(146)

IŠSTŪMIMŲ OPERATORIAI
Patyrę prie plastikų. Taipgi vyrai mokytis.

Gera alga, geros darbo sąlygos, daug 
viršlaikių. , 

INSEL CO.
ARLINGTON, N. J.

Važiuokite No. 40 busu, išlipkite ant 
Quincy Avenue.
______________________________ (150)

VYRAI MOKYTIS
ROLŲ TVARKYMUI PRIE CELLULOID 

IR PLASTIKŲ.
GERA ALGA; DAUG VIRŠLAIKIŲ.

INSEL CO.
ARLINGTON, N. J.

Važiuokite No. 40 busu, išlipkite ant 
Quincy Avenue.

(150)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VIRŠUTINIAI
LIEJIKAI

l-mos ir 2-ros Klasių
IŠLAUKINIS MAŠINISTŲ 

FORMANAS
VIDUJINIAI LAIVŲ MECHANIKAI 

1-mos, 2-ros ir 3-čios Klasių 
Reikalingi

IRA S. BUSHEY & SONS
KREIPKITĖS DIENOMIS. 

Nuo 7 v. rytais iki 5:30 v. v. 
UNITED STATES

EMPLOYMENT SERVICE 
of the

WAR MANPOWER COMMISSION

425 Columbia St., Brooklyn
Asmenys dabar dirbanti karo dar
bus ar kitus būtinus darbus, nebus 
priimami be naudingumo pareiškimo.

Darbo Suteikimas Nemokamai.
(150)

VIEŠBUČIAM DARBININKAI
Nuolat, pilno laiko darbas už gerą algą 

visose departmentose eilėje skirtingų korpo
racijų viešbučiose, New Yorko mieste.

STALŲ PATARNAUTOJŲ 
(Valgomojo kambario ir kitų kambarių 

aptarnavimui)
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

APVALYTOJAI IR MALIORIAI 
FREE EMPLOYMENT SERVICE

(Atdara nuo 9 v. ryto iki 7 v. v. 
Nuo 9—5 v. v. šeštadieniais.

Kreipkitės: 128 West 45th Street
(145)

VYRAI iki 50 m. generaliniam dar
bui dideliame muilo fabrike. Patyri
mas nereikalingas. Nuolatinis dar
bas prie gerų sąlygų, patenkinan
čios kainos į valandą, priskaitant 
viršlaikius. Kreipkitės į fabriko Su
perintendentą.

JOHN T. STANLEY, INC., 
642 VV. SOth Street

PRIŽIŪRĖTOJAS
PATYRĘS VISAME DARBE 

NUOLATINIS DARBAS
DIDELĖ FIRMA

HOLLAND LAUNDRY, Inc.
225 25th St., Brooklyn, N. Y.

(144)

ĖtEVEITERIŲ opereitoriai
INDŲ MAZGOTOJAI 

INDŲ NUĖMĖJAI
VYRAI NAMŲ RUOŠAI 

Nuolatinis Darbas. Kreipkitės į 
HOTEL BOSSERT

98 Montague St., Brooklyn, N. Y.
(145)

VYRAI, kaipo paprasti darbininkai, plieni
nių daiktų sandėlyje. Nuolatinis darbas, gera 
alga, puikiausios darbo sąlygos, proga paki
limui. E. D. Giberson, 58-30 67th St., off 
Grand St., Maspeth.

(146)

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., Newark, N.J.

(144)

APVALYTOJAI
Kreipkitės pas Mrs. Martin 

POLYCLINIC HOSPITAL 
345 WEST 50th ST., N. Y. C.

(145)

STALŲ PATARNAUTOJAS, patyręs pa- 
tarnavimui kambariuose. Valandos nuo 3 
iki 11 v. v. $13.50—tipai, valgis ir uni
forma. Kreipkitės Mr. Wirth, Prince Georgą 
Hotel, 15 East 27th St., N. Y. C.
______________________________________(145)

VIRTUVEI VYRAI
SIENŲ MAZGOTOJAI 

LIGONIAM PATARNAUTOJAI 
APVALYTOJAI

Nuolatinis darbas ir valgis
Kreipkitės dienom tarpe 9 ir 5 valandų

Post Graduate Hospital
303 EAST 20th STREET

(144)

APVALYTOJAI
Nuolatinis zdarbas keliolikoje mū

sų krautuvių lengvam apvalymo 
darbui, įskaitant bendrą apvalymą 
daiktų sudėliojimą.

LERNER SHOPS
354 4th AVE., 8-tos LUBOS, N.Y.C.

(144)

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAGELBINIŲ VYRŲ 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ

TURI BOTI 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.

’ (1451

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
GERA ALGA IR GEROS SĄLYGOS

HOTEL LUCERNE
201 W. 79th St, kanip. Amsterdam 

(144J
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šeštadienis,

Paskutinis Priminimas
šiuomi paskutiniu sykiu pri

mename, jog tas smagus Lie
tuvių Literatūros Draugijos 2 
Apskričio piknikas įvyks jau 
šį sekmadienį, birželio 20-tą, 
Vaičionių darže, Cranford,

Piknike bus graži dainų pro
grama, prakalba, šokiai ir 
smagus pažmonys tyram ore, 
koks tiktai galima rasti 
ruošė laukuose-farmose. 
privažiuojama New 
Central traukiniais.

Kelrodžio ir kitų smulkme
nų prašome žiūrėti kitoj vietoj 
telpančiam skelbime. N. K.

atvi-
Vieta 

Jersey

Maspeth, L. I
Nepamiršo Tarybų Sąjungos 

Kovotojų
Birž. 12 d. pas draugus Kau

linius, Maspethe, įvyko artimų 
draugų sueigėlė. Užkandę, pa
silinksminę svečiai nepamiršo 
ir Tarybų Sąjungos kovotojų. 
Jie sudėjo $9.50 Russian War 
Relief Komitetui ir pinigai ta
po perduoti L. Kavaliauskai
tei, Lietuvių Komiteto sekre
torei.

Sekami asmenys aukojo: 
Stanley ir Josephine Žvirblis, 
$1.25; Helen ir James Kauli
niai, $1.25; Anonymas, $2.00. 
Po vieną dolerį: S. ir J. Ced- 
ronai, Henry ir Nellie Žvirb
lis, Mr. ir Mrs. Andruska, A- 
nastazija ir Jonas Kauliniai. 
Po 50c: Mrs. M. Žvirblis, Nel
lie Venta.
^Visiems aukojusiems nuošir
di padėka!

Stebėtinas Pasaulinis
Muzikalis Judis

Puikiausias pasilinksminimas 
šauly j—šaunūs reginiai su muzi-l 
ka, dainomis ir juokais. Vaizdai I 
žavi akis—dainos pasotina širdį. |

Smagiausias dalykas jūsų 
gyvenime, su

BETTY GRABLE j
GEORGE M ONTGOM ER Y!

CESAR ROMERO

pa-;

Island”

Techniškomis Spalvomis
BU

CHARLES WINNINGER,

PHIL SILVERS

IR DAR SCENOJ VAIDINIMAS! 
su ENRIC MADRIGUERA ir Jo! 
Muzika, JACK DURANT, CAR-1 
MEN AMAYA ir kitais dideliais | 

aktais. '

ROXY 7th Avė. ir ■
50th St, N. Y. J

Filmos-Teatrai
Stadiumo Koncertai

Tarybininkas Cacchione Vadovauja 
Kovai Prieš Pakėlimą Fėro

Penkiolikos asmenų komite
tas ir vėl pasimojo septyniems 
ir pusei milionų gyventojų pa
kelti subvių ir kitų miesto 
transportacijos linijų fėrą, kas 
ištrauktų iš daugelio šeimynų 
kišenių šimtus dolerių per me
tus.

Vadovaujamas Paul Win- 
dels, paskilbusio advokatavi
me ragangaudiškam Rapp- 
Coudert komitetui, šis fėrų 
kėlimo komitetas pasiūlė 7-nių 
punktų programą “išrišimui” 
miesto finansinių problemų.

Vienu iš vyriausių punktų 
yra įvesti “save pasilaikantį 
tranzito fėrą.” Tuomi jie nori 
pakelti fėrą tiek, kad išmokė
tų ne vien tik operavimo lini
jų lėšas, bet ir atmokėtų sko
las, padarytas pirkimu linijų. 
Tas reikalautų pakėlimo fėro 
iki 10 centų.

Komitetas jau nuo 1940 me
tu laiks nuo laiko vis iškelia 
reikalavimus pakelti fėrą, bet 
žmonėms stipriai priešinantis

Buvęs kaltinamas naudojimę- 
si nepilnamete mergina, R. 
Grimminger, vedęs vyras, ta
po išteisintas, kada mergina 
paliudijo liuosnoriai su juo su
sidėjus ir norinti už jo ištekė
ti, kada jis gaus divorsą. 
----------------------------------- 5----

Stadium Koncertai
žvaigždėmis 
SIMFONIJOS OR. 
Ave. 
8:30

ir 138th 
P.M.

PO 28c

st.

Simfonijos po 
SU PHILHARMONIC 
K ESTR U—Amsterdam

— Kas Vakarą

5,000 GERŲ SĖDYNIŲ

Birž. 20—MEISTERSINGER, 
MOUSSOGORSKY

” 21 —MARJORIE LAWRENCE, 
Metropolitan Operos Soprano, 
solistė, BERLIOZ, PROKOFIEF, 
DEBUSSY

” 22—MOZART, SHOSTAKOVICH

” 23—JOAN FIELD, Smuikininkė, 
LISZT. BRAHMS

” 24—BALETO TEATRAS 
SYLPHIDES, PETRUŠKA, 
PRINCESS AURORA

” 25—BALETO TEATRAS CAPRIC- 
CIO ESPAGNOL, TRYS MER
GELES IR VELNIAS, GISELLE

ir vėl atidedama toliau.
Kovodamas už sušaukimą 

specialės New Yorko valstijos 
seimelio sesijos, kuri galėtų 
suteikti miestui paramos, mie
sto tarybos narys Peter V. Ca- 
cchione perspėjo, kad valsti
jos seimelio nekooperavimo su 
miestu pasekmė bus ta, jog 
bus bandoma pakelti fėrą. Jo 
įspėjimas pildosi.

Cacchione ragino miesto ta
rybą pasisakyti už sušaukimą 
specialės seimelio sesijos ir 
reikalauti, kad toji sesija duo
tų miestui atgal didesnį nuo
šimtį taksų, taipgi leistų 
kelti gaso, elektros ir 
visuomenės aptarnavimo 
poracijų taksus nuo 1 iki
nuošimčių, kas duotų miestui 
gana finansų be kėlimo fėro. 
Miesto tarybos didžiuma Ca
cchione rezoliuciją atmetė.

Cacchione žada ir toliau ko
voti prieš kėlimą fėro, bet ta
me jis privalo gauti minių 
miesto gyventojų paramą.

pa
kilų 
kor- 
3-jų

Draugai Brookiyniečiai
Aš apleidžiu Brooklyną penk

tadienį. Traukiu link Chica- 
gos ir ne su tuščiu kišenių — 
su dviem metin. Vilnies pre
numeratomis ir su keliais do
leriais paramos, taipgi parda
viau vieną seriją Vilnies pikni
ko tikietų. Tai iš viso susida
ro graži parama chicagiškei 
Vilniai. Aš manau, kad Vil
nies administracija pasistengs 
siųsti dienraštį Vilnį regulia
riai, o tie draugai turės gerų 
žinių iš Chicagos ir kolonijų. 
Jie bus dar labiau dėkingi ir 
stovės darbininkiškoj eilėj, ku
riai jūs, brookiyniečiai, atliko
te savo darbininkišką pareigą.

Ačiū jums, draugai, ir “gud 
bai.” W. Kukas.

Birželio 20-tos vakarą Sta
diumo koncertų programą pil
dys Philharmoniška Simfonijos 
Orkestrą, Fritz Reiner’io di
rekcijoj.

Birželio 21-mos vakarą—ta 
pati orkestrą su soliste Marjo
rie Lawrence, Metropolitan 
Operos soprano. (Atsitikime 
lietaus, ši programa bus ati
dėta į sekamą giedrą vakarą.) 
Tos pat orkestros programa ir 
22-ros vakarą, diriguojant A- 
leksandrui Smallens. Pradžia 
visuomet 8 :30 vakaro.

Susilaukė Dukrelės

MIRĖ
Amelia Lufka, 49 m . am

žiaus, gyveno po 449 Grand 
St., Brooklyn, mirė birželio 17 
d., Greenpoint ligoninėje. Lai
dotuvės įvyks birželio 22 d., 10 
vai. ryto, Šv. Jono kapinėse. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
J. Garšvos koplyčioje, 231 
Bedford Ave., kuris taipgi rū
pinasi laidotuvių pareigomis.

Velionė paliko nuliūdime duk
terį Christina O’Mara.

EMBASSY
NAUJI, SUJAUDINA JUDŽIAI 
DeGAULLE ir GIRAUD ALŽYRE 

Matyk Ordino Įteikimą
Gen. Eisenhoweriui.

Ponia CHIANG KAI-SHEK STEBI 
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KARINIŲ 

MOTERŲ PARADĄ 
Matyk naujų filmą 

“WASHINGTON REPORTS.”
Matyk sujaudinantį March of Time judį 

“SHOW BUSINESS AT WAR.” 
Taip pat 43 žįnių judžiai iš viso pasaulio.

NEWSREEL Theatre
BROADWAY ir 46tli ST., N. Y.

Aldona ir Antanas Sincus 
(Sinkevičiai) birželio 16-tos 
vakarą susilaukė pirmagimės 
dukrelės, 6 svarų. Ji pavadin
ta Charlene Anna, vardu jos 
dėdės Charles Janušausko, pa- 
rašiūtisto, kuris muša nacius 
kur nors anoj pusėj Atlantiko, 
ir Aldonos motinos, Onos Ja
nušauskienės, scrantonietės.

Tai pirma anūkė našlės Ur
šulės Sinkevičienės ir scranto- 
niečių Janušauskų šeimynoj.

Jaunosios LDS moterys-mer- 
ginos, tą vakarą turėjusios sa
vo susirinkimą, linksmai suti
ko žinią. Abu Sinkai yra LDS 
nariais ir Aldona veikliai daly
vavo šios grupės susirinkimuo
se ir pramogose, tad pribuvi
mą jų šeimon vieno nario, jos 
laiko pribuvimu organizacijom

Linkime laimingai auklėti 
dukrelę.

Aldona Sincus su dukra 
dasi Jewish Hospital, 555 
spect Place, Brooklyne,

Irving Teatre
Birželio 19, 20 ir 21-mą 

dys istoriją raudonųjų marinų 
iš kovų 1919 metais, filmo j e 
“We Are From Kronstadt”, 
taipgi francūzų filmą “The 
Mad Emperor of Russia”, su 
Harry Baur vyriausioj rolėj.

Birželio 22 ir 23 rodys So
vietų rubežiaus gynimą nuo 
japonų, filmoje “Battle of 
Siberia,” ir francūzų' filmą 
“Crossroads.”

ro-

sota filmą “Coney Island”, ro
doma Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., kurio žvaigždėmis 
yra Betty Grable, George 
Montgomery ir Cesar Romero.

Prieš keletą mėnesių, kada 
veikalas buvo parašytas ir 
viena scena turėjo būti nufil
muota pačiame Coney Islan
de, Cesar Romero kafejoj, ap
sižiūrėta, jog nebus galima 
prikrauti ant baro kumpių ir 
dešrų, kaip planuota. Bema
tant scena buvo perrašyta pri
sitaikymui prie aplinkybių.

Tačiau gausa dainų ir sce
nos šokių nenukentėjo. Per
statomi talentingai ir spalvose 
jie suteikia smagią valandą 
patekusiam į Roxy, kur prie
dams 
aktai.
Enric 
zika,

Pradedant birželio 17-ta, 
Embassy Newsreel Teatruose 
—42nd, 50th ir 72nd Sts., 
New Yorke—rodo filmą “Air 
Crew” iš lavinimo laivynui or- 
laivininkų Floridoj ir kitose 
stotyse. Taipgi rodo “Oil Si
tuation—East and West” ir 
kitas vėliausias žinias iš namų 
ir karo frontų. O 46 th St. 
teatre vietoj “Air Crew” ro
do “Show Business At War.”

ran-
Pro-

Phillip A. Lięber, 92 Taylor 
St., nuteistas dviem ir pusei 
metų kalėjiman už išvogimą iš 
pašto dėžučių trijų laiškų. Iš 
jų jis išėmęs $143 vertės če
kių.

Jieškoma padeginėtojo Green
wich Village namų, kuris vie
na diena pereitą antradienį 
užkūręs 5-kis.

“Spitfire” Pradeda Antrą 
Savaitę Rivoli Teatre

Leslie Howard’o filmą 
“Spitfire”, perstatanti gyveni
mą ir atsiekimus velionio R. 
J. Mitchell, ginklavimosi ore 
entuziasto ir “Spitfire” rūšies 
orlaivių budavotojo, pradeda 
antrą savaitę Rivoli Teatre, 
New Yorke.

Mitchelis buvęs tuo asme
niu, kuris Britanijos viršinin
kams neduodavęs ramybės su 
raginimais budavoti orlaivius, 
“kurie būtų greitesni už viską 
ant žemės, kietesni už bile 
kurį kitą kovotoją ir galėtų 
apsisukti ant mažyčio pinigė
lio”. Tas orlaivis dabar suvai
dinęs žymią rolę apgynime 
Anglijos.

Coney Island” -■ Varsota, 
Muzikališka Filmą

Tikėsite ar ne—filmoms ir
gi užeina pasnikas, kada mai
stas išeina į karą.

Vienas iš pirmųjų pasniko 
paliestų judžių buvo 20th 
Century-Fox muzikališka, var-

G

visuomet būna scenos 
Šiuo tarpu ten veikia 

Madrigucra su savo mu- 
komikas Jack Durant,

Carmen Amaya su savo 
p e ir kiti.

gru-

Kai kurios skalbyklos 
dėjo su skalbinių pundu 
dėti tik penkerius marškinius.

pra
leisti

100-to CHORAS — SIMFO NIJOS ORKESTRAS
Didžiausias Amerikos dainininkas, EVERETT MARSHALL 

mylimiausioje pasaulio operetėje
“THE STUDENT PRINCE’1

. PUIKIAUSIAS MUZIKALIS VAIDINIMAS
Kasdien 8:30 P.M. Sešt. ir Sekm. 2 vaidinimai, 2:30 ir 8:30 Tikietai nuo $1.10.
BROADWAY THEATRE, Broadway ir 53rd Street, New York

Irving Place The. “ “ “ " " Vėlus Rodymas 
Kas šeštadienį

TIK TRYS DIENOS—JBIRŽ. 19-20-21!

“The Mad Emperor oi Russia”
su Harry Baur

5-9879

“We Are from Kronstadt”
Raudonųjų Jūreivių Istorija 1919

BIRŽ. 22, 23: “BATTLE pF SIBERIA”—“CROSSROADS”

AMER1KIECIŲ-S0VIETŲ KARINE PARODA
SURUOŠTA AMERIKOS-SOVIETŲ DRAUGIŠKUMO 

N. Y. TARYBOS
Dabar Rodoma iki Liepos 16 d.

Kasdien ir Sekmadieniais 10 A.M. iki 10 P.M.
ĮŽANGA 28c—11c VAIKAMS 

SPECIAL® NUOLAIDA GRUPĖMS.

MUSEUM OF SCIENCE AND INDUSTRY
R.C.A. BUILDING, 30 Rockefeller Plaza, N. Y.

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ!
Jos. Burstyn ir Artkino Perstatoj

Judžių kavalkadą 800 metų Rusų didvyrybes

The Russian Story'
Didi ir virpanti drama, vaizduojanti paprasto žmogaus 

gyvenimą ir kovą Rusijoj.
Sumanymu Nacion. Amerikiečių-Sovletų Draugiškumo Tarybos, Ine.

Specialiai patrauklus dalykas: “Sixty-Ninth Parallel” 
Naujas nedidelis judis, kuris parodo, kaip Sovietų karo 
laivai ir kovotojai vedė pergalingą dviejų metų kovą 

Šiauriniame Atlante.
Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma šeštadieniais!

STANLEY THEATRE ” *“ 'K-SS“-"■ ’

Jų Kaina Vakarienei
Kada New Yorko valstijos 

demokratai, vadovaujami pono 
James A. Farley susirinks va
karienės Commodore viešbuty
je, New Yorke, ateinančio 
tradienio vakarą, jie gaus 
vakarienę. Tai nereiškia, 
jie už tiek suvalgys, bet 
mažiau to turės sumokėti
kėlimui savo fondo rinkimų 
kampanijai. Atrodo, — ne bile 
kam demokratu būti.

an- 
$50 
kad

ne
su-

LITUANICA 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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

MATYK ISTORIJĄ LĖKTUVO, 
KURIS IŠTAŠKĖ BLITZĄ! — 
STEBĖTINAS LĖKTUVAS KO
VOTOJAS, KURIS NUŠOVĖ 
ŽEMYN 185 PRIEŠŲ DALI
NIUS, LAIMĖDAMAS KRITIŠ
KĄJĮ “BRITANIJOS MŪŠĮ” — 

“SPITFIRE’’ 
žvaigždė LESLIE HOWARD

DAVID NIVEN, lakūnai ir kiti 
nariai Anglijos Kovotojų Koman
dos. Matyk šią milionų laisvųjų 
žmonių epiką, kuriem gręsė bai
si vergija — visa tai vaizduoja
ma kaip šilta žmogiška komedi
ja, kurią pagilina gailestingumo 
scenos. Tai tinkąs šiam laiku, ža
vintis judis — didvyrio ir šau
naus lėktuvo kovotojo istorija, 
kurios JŪS NEGALITE BE 
SKRIAUDOS SAU PRALEISTI!

I BROADWAY ir rxl V <JL-I 49th ST^ N. Y.

PARDAVIMAI
Real Estate

Williamsburghe parsiduoda 5-kių 
aukštų, 28-nių apartmentų namas, 
šu dviem krautuvėm. Lotas 40x102. 
Garu šildomas. Renda $7,584. Par
siduoda už $18,500. Pinigais $4,000, 
balansas ant 1-mo mortgage, 10 
metų, 4% int. Kreipkitės pas: Sa
muel Smith, 66 Court St., Brook
lyn, N. Y. Tel. TRiangle 5-7681.

(144-146)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Helen Nevans, paeinanti iš 

Šlienavos kaimo, pajieškau Povilo 
Riekaus, paeinančio iš Dubranų 
kaimo. Girdėjau, kad gyvena Broo
klyn, N. Y. Pageidauju, kad jis at
sišauktų, nes turiu svarbų reikalą 
aptarti. 1704 Conn. Ave., N. W. 
Washington, D. C. (143-145)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai su 

maudyne ir visais kitais patogu
mais. Visi šviesūs ir tykūs, .arti 
parko. Dėl randos pasitarsime. Si
monas Maila, 
Brooklyn, N. Y?

Naudingos ir Praktiškos 
DOVANOS
USEFUL* ••PRACTICAL

ura
WATCH Kt

$30.00

ELIZABETH . 17 jeweh . $247J

AIR WARDEN 
15 |ewek 

«29'>

MUiTAHr 

$15.00 

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET

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

________________ _____________ _____ %

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

senas žemas kainas.

A kiniai 
už $7.50

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

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

7 -v /

ERiaŪsiA DUONAx^Sn 
SCHOLES BAKING h/|gW\

11 1 1,11 1 "" ......................**-" ■ 1 *' ji 4

_ 532 Grand Street, Brooklyn^^X*
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.562 Wilson Ave., 

(141-146)




