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šių metų. Kiekviename karo 
fronte (apart Chinijoje, Čang- 
šos srityje) Jungtines Tautos 
yra ofensyve ir pliekia fašisti
nes pajėgas.

Pacifike žinios geros.
Francijoje, Serbu r go pussa

lyje, amerikiečiai uždavė dide-; 
lį naciams smūgį, perkirsdami1 
pussalį, izoliuodami nacius 
šiaurinėje pussalio dalyje.

Italijoje talkininkai laimi.
Suomijos fronte maršalo Go-1 

vorovo armijos kerta smūgį po 
smūgio suomiams fašistams.

Beje, kalbant apie karą Ka
relijos siaurumoje, priva------
nepamiršti, kad ten šiuo metu | 
yra “baltosios naktys,” ■ 
veik nėra nakties. Taigi rau
donarmiečiai gali be jokios 
pertraukos smogti ir smogti 
Hitlerio sėbrams!

AMERIKIEČIAI JAU VISAI ARTI CHERBOURGO UOSTO
SOVIETŲ ARTILERIJA 
PASIEKIA SUOMIJOS 

UOSTĄ VIBORGĄ
London, birž. 20. — Ang- 

1X<1’ j lų dienraščio London News- 
i\aomc Qhronicle korespondentas, 
__/// esąs prie Sovietų kariuome- 

Inės, rašo, kad pirmosios 
raudonarmiečių eilės puola 
suomius jau priemiesčiuose 
Viborgo, svarbiojo Suomi
jos uosto, 60,000 gyventojų 
miesto. Pasak to korespon- 

metų sukakties, kai Hitlerio, dento, “rusai netrukus ga- 
banditai užpuolė Lietuvą ir vi-'lės padiktuoti Suomijai tai
są Tarybų Sąjungą. | kos sąlygas.”

Birželio 22 d. tam įvykiui I Vakar Sovietų kariuome- 
sukaks lygiai trys metai. |nė paėmė pakrantinį Rok- 

Tūli redaktoriai ir visokį j miestą su geležinkelio 
“ekspertai,” 1941 m., birželio i stOčia, 10 myliu į pietus nuo 
pabaigoje darę visokius spėlio-' 
jimus, šiandien, turbūt, mano, 
kad geriau būtų, jei jie nebūtų 
tos dienos sulaukę.

Jie taip negarbingai nusi- 
pranašavo, tariant lietuviškai, 
nusišpicavo!

Pas lietuvius tokių “eksper
tų” taipgi buvo nemažai.

Esame išvakariuose trijų

Viborgo. Didžiosios raudon
armiečiu kanuolės sausumo-

Lenky Ponai, Matyt, Sa
vinas! Lietuvos Par- 

tizany Žygius
Kaip ir visuomet, gudriau

siu pasirodė Čikagos filosofas, 
p. Grigaitis. Jis tuomet rašė:

“Stalino diktatūra vis tiek

London. — Lenkų teleg
rafo žinių agentūra sakė, 

iwjkad, girdi, “pogrindinė 
yra pasmerkta žlugimui. Klau-i Lenki jos katiuomenė Ra
simas yra keliu mėnesių, o gxl skutiniu laiku užmušė virs 
būti savaičių/.” i200 vokiečių, sužeidė dau-

Tasai mokytas menševikų giau kaip 100 ir suėmė be- 
kamštis ragino Staliną pasi- i veik 400 per mūšius Vil- 
traukti iš vyriausybės ir, žino-1niaus ir Novogrodeko srity- 
ma, pavesti vadovybę Grigai
čio plauko elementams, kurie 
galėtų Hitleriui Tarybų Sąjun
gą atiduoti.

Nuo 1941 m. 
nos praėjo ne 
šiai, bet trys 
“Stalino diktatūra” šiandien 
yra galingesnė negu kada nors 
ji yra buvusi!

Akiregyj to, p. Grigaitis dar 
vis skaitosi “mokytu žmogu
mi” ir teberašo naujas prana
šystes !

Pas tą žmogų kur kas dau
giau drąsos negu šviesos!

birželio 22 die- 
tik keli mėne- 
metai, tačiau

Vienas “karinių reikalų ži
novas” rašė angliškame New 
Yorko dienraštyje “Poste”: 
Jeigu Rusija prieš Vokietiją 
atsilaikys, tai bus didžiausias 
pasaulyje stebūklas nuo bibli
jos laikų!. . .

Rusija atsilaikė! Bet tasai 
“ekspertas” (Pratt) negalėjo 
išsilaikyti “Poste” — jis buvo 
išguitas laukan su tokiais sa
vo plepalais.

se, kurias tie lenkai vadina 
“rytine Lenkija.”

Smarkiausios kautynės 
buvę Ošmianuose. Čia, be 
kitko, pagrobta iš vokiečių 
100 paprastų ir automatinių 
šautuvų.

(Suprantama, kad emig
raciniai lenkų valdininkai 
Londone priskaito savo “po
grindinei armijai” ir Lietu
vos partizanų žygius.)

Ties Radinu buvo štur
muota vokiečių kareivinės, 
ginklų sandėlis ir radijo 
stotis ir pagrobta 32 nacių 
trokai, prikrauti ginklų ir 
amunicijos. Nacių priešai 
(kuriuos londoniškiai lenkų 
ponai vadina savaisiais 
“lenkais”) buvo užėmę Ei
šiškių miestelį. Naciai pas
kui, gavę pastiprinimų, at
griebė Elšiškius.

je jau pasiekia Viborgą. So
vietų karo laivai ir lėktuvai 
bombarduoja kariu, punk
tus mieste ir suomių lai
vus, mėginančius pabėgti iš 
Viborgo uosto.

Skandina Suomių Laivus
Maskvos radijas pranešė, 

jog raudonieji lakūnai nu
skandino Viborgo uoste 16 
priešų laivų, o tarp jų šešis 
stambius transporto laivus. 
Vienas tik raudonarmiečių 
junginys vakar užmušė 1,- 
000 suomių kareivių ir ofi- 
cieriu.

Sovietinės jėgos sutriuš
kino Mannerheimo tvirtu
mų liniją per 34 mylias nuo 
Muolos iki Suomijos Įlan
kos, Viborgo apylinkėje. 
Raudonoji Armija per die
ną užėmė virš 70 gyvena
mųjų vietovių, tame skai
čiuje tvirtoviškus Summa, 
Leipaesuo ir Muolaa mies
tus ir Johannes, Leipaesuo, 
Kaemaerae ir Petae Jaervi 
geležinkelių stotis, vakari
nėje fronto dalyje, o ryti
niame jo ruože Sovietai at
ėmė iš priešų Kiviniemi, 17 
mylių nuo Ladogos ežero. 
Kiviniemi stovi tarp Vuo- 
ksi ir Suvanto ežerų, kurių 
pietinius krantus raudonar
miečiai visiškai apvalė nuo 
priešų.

Per dieną Sovietų kariuo
menė pažygiavo nuo 9 iki 14 
mylių pirmyn įvairiose 
Suomijos fronto dalyse.

Hitleris 1940 m. Ruošė
si įsiveržt Anglijon

Bėgyje praeitų trijų metų 
pas mus niekad negimė mintis, 
kad Tarybų Sąjunga galėtų 
būti Hitlerio nugalėta.

Dar prieš 1941 m. birželio 
22 d. mes buvo įsitikinę, jog 
Raudonoji Armija yra nenuga
lima ir mes niekad nemanėme, 
kad Hitleris bus tokis didelis 
idijotas to nesuprasti, štai, ko
dėl mes nemanėme, kad jis 
drįs pulti Tarybų Sąjungą.

Pasirodo, kad Hitleris buvo 
idijotiškesnis negu mes manė
me. Ir jis išsikasė duobę, į 
kurią turės pats būti palaido
tas ir jo visi sėbrai-banditai.

VĖL BOMBARDAVO KIR
KENES UOSTĄ

Sovietų lėktuvai vėl ata
kavo Kirkenes uostą, šiauri
nėj Norvegijoj, per kurį 
siunčiama reikmenys na
ciams Suomijoje.

London, birž. 20. — Ang
lų premjeras Churchillas 
pranešė, kad naciai 1940 m. 
buvo sutelkę savo laivus ir 
valtis įsiveržt Anglijon; bet 
anglų bombanešiai ir karo 
laivai kirto smūgį po smū
gio tiem vokiečių laivam, 
suburtiem uostuose; išdau
žė juos ir tokiu būdu nie
kais pavertė vokiečių planą 
prieš Angliją.

Anglai įsiveržė į Perugią 
Italijoj.

KIEK JAPONŲ ŽUVO 
INDIJOJ-BURMOJ

London.— Indijos ir Bur
iuos frontuose talkininkai 
per tris mėnesius užmušė 
10,000 japonų. O čia dar ne- 
priskaitoma tie, kuriuos tal
kininkų lakūnai nukovė.

HITLERININKAI NUNUODIJO 7,000 ŽYDŲ IR 
DAUG TŪKSTANČIŲ KITŲ BELAISVIŲ

London. — Skaičiuojama, 
kad talkininkai šiaurinėje 
Francijoje iki šiol paėmė 
nelaisvėn jau apie 20,000 vo
kiečių. ~______

London. — Čechoslovakų 
valstybės taryba paskelbė 

l žinią, kad naciai Terzine, 
Čechoslovakijoj, suvarė 7,- 
000 žydų į mirties kamba
rius; paleido nuodingas du
jas ir taip visus juos numa
rino.

Jau pirm to vokiečiai du
jomis nunuodijo tūkstančiu#

iWnag

-----------------  ---------------------- ------ —------------------- ——

Amerikiečiai Vienu 
Žygiii Sunaikino 300
Japonijos Bėktu^p

Perlų Uostas. — Ameri- vieną amerikinį laivą, ir tai
kos karo laivai ir lėktuvai nepavojingai. Amerikiečių
sunaikino daugiau kaip 300 lėktuvų nuostoliai dar nepa-
japonų lėktuvų mūšyje prie skelbti.
Saipan salos ir virš jos. Ta 
sala, Marianų salyne, guli 
už 1,496 mylių nuo Tokio, 
Japonijos sostinės.

Japonų lėktuvai bangų 
bangomis desperatiškai ata-

(Japonai blofina, be jokio 
patvirtinimo iš niekur, būk 
jų lakūnai nuskandinę vie
ną Jungtinių Valstijų lėk- 
tuvlaivį ir bombomis patai-

kavo Amerikos laivus, stip- kę | du kitus).
rinančius savo kariuomenę Pačioje Saipan saloje a-
Saipan saloj, bet tiktai nu- merikiečiai atėmė didžiąją
kentėjo didžiausius iki šiol lėktuvų aikštę Aslito ir ben-
nuostolius ore. drai užvaldė daugiau kaip

Viso japonai pažeidė tik trečdalį tos salos pietuose.

Francūzai Užėmė Elbą; Talkinin
kai Italijoj Veja Vokiečius, 

Laužydami Jų Pasipriešinimus
Roma. — Francūzai ir 

morokkiečiai užkariavo jau 
visą Elbos salą, į vakarus 
nuo Italijos, ir paėmė ne
laisvėn 1,800 likusių vokie
čių kareivių ir oficierių. 
Laimėti francūzams padėjo 
talkininkų karo laivai ir 
lėktuvai.

Visi nacių ginklai, amuni
cija ir įrengimai tapo sunai
kinti bei pagrobti.
VOKIEČIAI BANDYS AP
SIGINTI NAUJOJE TOLI

MOJE LINIJOJE
Roma. — Vokiečiai jau 

drūčiau priešinasi amerikie
čiams vakariniame Italijos 
šone, bet Amerikos kariai 
prasimušė dar 10 mylių pir
myn, užėmė Campagnatico 
miestelį, 10 mylių į šiaurius 
nuo Grosett, ir kelis kitus 
aptvirtintus punktus.

Bendrai visu Italijos 
frontu, nuo Tyrrhenian Jū
ros vakaruose iki Adriatiko 
Jūros rytuose, naciai yra 
priversti trauktis atgal, bet 
traukdamiesi jie dabar kie
čiau priešinasi, negu pirm 
keleto dienų. Menama, kad 
hitlerininkai apsistos pat
varesniam gynimuisi už ke
lių desėtkų mylių į šiaurius 
linijoje, einančioje per Pisa- 
Florencija ir Rimini, sker
sai visos Italijos.

Dabar naciai ypač atkak
liai ginasi Perugia mieste,

Vice-Prezidentas Wallace Ra
gina Chinns Laikytis Drau

giškumo su Sovietais
Chungking, Chinija. — 

Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas Wallace atsilankė į 
Chungkingą, laikinąją Chi- 
nijos sostihę, ir savo kalboj 
jis ragino Chinų valdžią pa
laikyt gerus santykius su 
Sovietiniu Sibiru.

imtinių, kurie buvo laikomi 
Birkenau ir Oswiecim be
laisvių stovyklose. Tatai liu
dija dabar atvykęs Londo
nan vienas lenkas, buvęs a- 
biejose tose stovyklose.

Emigracinė Čechoslovaki-
jos valdžia ketina begailes- tik už 9 mylių bei arčiau nuo 
tingai nubausti žmogžu- Viborgo, antro didžiausio 
dŽiUS. n>Wn

9 MYL. NUO VIBORGO
London, birž. 20. — So

vietų kariuomenė Suomijos 
fronte užėmė pozicijas jau

vieškelių centre apie 72 my
lios į pietų rytus nuo Flo
rencijos ir 85 mylios j šiau
rius nuo Romos. Adriatiko 
pajūryje anglai paėmė Bel- 
lante miestą.

PASITARIMAI DeL VAL
DŽIOS FRANCIJOJ

London, birž. 20. — Ta
riasi anglų ir francūzų spe
cialistai, stengdamiesi paga
mini bendrąjį talkininkišką 
planą eivilei valdžiai atva
duojamose Francijos vieto
se. Londone vėl laukiama 
generolo de Gaulle’o, vy
riausio francūzų vado, nese
niai sugrįžusio į Alžyrą.

17 Myliu Atgal Nugrūsti 
Japonai Indijoj

Ceylon, birž. 20. — Ang
lai per dieną sugrūdo japo
nus iki 17 mylių atgal ryti
nėje Indijoje, Imphal ir Ko- 
himos srityse.

Kovoj prieš Japonus Ameri
kiečiai Pralenkė Planą

Spokane, Wash. — Ame
rikos oro jėgų komandie- 
rius prieš japonus, gen. R. 
L. Owens pareiškė, jog ame
rikiečiai tame fronte kur 
kas daugiau nuveikė, negu 
buvo planuota. Jie ištisais 
mėnesiais pralenkė planą, 
sakė gen. Owens.

Chinai užėmė Tiangzup 
tvirtumą Burmoje.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
KARIAI PRADEDA ŠTUR 

MUOT CHERBOURGĄ
Franci j a, birž. 20.—Jung

tinių Valstijų kariuomenė 
užėmė vietoves už 5 mylių į 
pietus nuo Cherbourgo uos
to, gal dar arčiau. Kitose 
šio fronto dalyse ameri
kiečiai atėmė iš priešų pun
ktus už 7, 8 bei 9 mylių nuo 
Cherbourgo.

Cherbourgo pussalyje na
cių linijos kai kur pasidarė 
gležnos, “tartum suparaly
žiuotos”, kaip sako Associa
ted Press. Daugelis vokiečių 
“apsvaigę nuo tokių netikė
tai smarkių žygių pirmyn iš 
amerikiečių pusės.”

HITLERIS LIEPĘS NA
CIAM ŽŪTBŪTINAI GIN

TI CHERBOURGĄ
London, birž. 20. — Pra

nešama, kad dauguma vo
kiečių Cherbourgo pussaly- 
je pasitraukę į tvirtovišką 
apsigynimo liniją kalneliuo
se arti paties Cherbourgo 
uostamiesčio.

Neoficialiai skaičiuojama, 
jog tame pussalyje visomis' 
pusėmis apsiausta 25,000 iki 
50,000 nacių. Teigiama, kad 
Hitleris įsakė tiem vokie
čiam žūtbūtinai ginti Cher- 
bourgą iki pat’ galo, girdi, 
panašiai kaip jie nuo So
vietų gynėsi Sevastopolyj, 
Krymo pussalyj.

Gen. G. C. Marshall Aplankė 
Italijos Frontą

Romon atsilankė gen. 
George C. Marshall, Jungti
nių Valstijų karo štabo gal
va, ir gen. Henry H. Ar
nold, Amerikos oro jėgų va
das. Jiedu taipgi tėmijo tal
kininkų veiksmus Italijos 
fronte.

Būsiąs Pakeistas Suomiu 
Ministerią Kabinetas

Stockholm. — Švedų laik
raštis Svenska Dagbladet 
pranašauja, kad Sovietų lai
mėjimai privers pasitraukti 
Suomijos ministerių kabine
tą, kurio premjeras yra 
Edwin Linkomies, o finansų 
ministeris Vaino Tanner, 
socialdemokratas.

Tai tiedu ministeriai dau
giausiai pasidarbavo atmest 
paliaubų sąlygas, kurias 
Sovietai siūlė Suomijai 
pirm trijų .mėnesių.

PULKAI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ BOMBANESIŲ 
VĖL PLAČIAI PLEŠKINO VOKIETIJĄ

London, birž. 20. — Du 
tūkstančiai Amerikos bom- 
banešių ir lengvųjų lėktuvų 
vėl įkandžiai triuškino vo
kiečių įrengimus Calais a- 
pylinkėje, šiaurinėje Fran
cijoje, ir vakarinėje ir vidu
rinėje Vokietijoje.

Tarp kitko, jie bombar
davo ir apšaudė Hanoverį,

nių pramonių centrą, ir Ste- 
ttino uostaimestį Vokietijo
je.

Ypač buvo pleškinamas 
Calais pajūrio ruožas. Šia
me ruože naciai turi tam 
tikrus prietaisus, kuriais 
siunčia prieš Angliją savo 
bombanešius - robotus, be

Amerikiečiu kanuolės sau
sumoje ir talkininkų karo 
laivai nuolat bombarduoja 
vokiečių įrengimus Cher
bourgo uoste ir priemies
čiuose.

Jungtinių Valstijų kariai 
pussalyje suėmė dar 1,000 
nacių kareivių ir oficierių.

Amerikiečiai per dieną 
nužygiavo iki 10 mylių pir
myn ir, tarp kitko, užėmė 
Briquebec miestą, keturių 
plentų mazgą, vidurinėje 
Cherbourgo pussalio dalyje, 
pasiekdami punktus už 7 
mylių į pietus nuo Cher
bourgo uosto. Jie taipgi už
ėmė Montebourgą.

Naujieji Nacių Bomba- 
nešiai-Robotai ir Kova 

Prieš Juos
London. — New Yorko' 

Times korespondentas tvir
tina, kad naujieji automatu 
ški nacių bombanešiai-robo- 
tai lekia iki 600 mylių per? 
valandą, be lakūno juose. 
Kiti skrenda 350 mylių per 
valandą, nešdamiesi po toną 
bombų.

Paleidžiami oran tam tik
rais prietaisais šiauriniame 
Franci jos pajūryje, tie 
bombanešiai abelnai skren
da tik 150 mylių iš viso, bet 
pasiekia Londoną ir įvairias 
kitas vietas pietinėje Angli
joje.

Jie lekia tiesia liniją, ku
rioj juos palaiko gyrosko- 
pai, tai yra, pusiausvyros 
arba lygsvaros instrumen- , 
tai, kaip kad dabar atrado 
anglų karininkai. O tam tik
ra mašinerija bombanešio- 
roboto nosyje nustato, už 
kiek tolio turi bombanešis 
nukristi.

Anglų ir amerikiečių lėk
tuvai ir priešorlaivinės ka
nuolės jau sunaikina ore 
apie tris ketvirtadalius tų 
bombanešių, kaip teigia a- 
merikiniai korespondentai.

Bombų Audra prieš Na 
cių Karo Centrus

London, birž. 20. — Va
kar 1,500 Amerikos bomba- 
nešių ir 1,000 anglų lėktuvų 
atakavo Hamburgą, Madge- 
burgą, Poelitzą, Koenigs- 
horną, karinių dirbyklų 
centrus Vokietijoje.

Naciai giriasi, būk rakie- 
tiniai jų bombanešiai - robo
tai sulaikę talkininkų laivų 
plaukimą iš Anglijos į 
Franci ją.

pragyvenimKaro metu
Amerikoj pabrango 
giau kaip 23 procentais.

Maskva. — Sovietai birž.
18 d. nušovė 36 priešų lėk-
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- “Slaptasis” Vokiečių Ginklas.
Hitleriniai užpuolikai išrado “naują 

ginklą” — ‘lėktuvą” be piloto, kėravoto- 
jo. Prikrauna į tą lėktuvą bombų, palei
džia jį į Anglijos pusę, ir kai “lėktuvas”, 
nukrinta, bombos sprogsta ir, aišku, jos 
padaro kraštui nuostolių.

Iš karto vokiečiai manė, kad jų šis 
“slaptasis ginklas” iš tikrųjų anglams 
įvarys baimės ir jie bus priversti juo 
greičiau pasitraukti iš karo. Per radiją 
in per spaudą gebelsiniai propagandistai 
skelbė visokių prasimanymų apie Angli
ją: Girdi, karalius iš Londono pabėgęs, 
vyriausybė įsakiusi gyventojams evakuo
ti Londoną, etc., etc. Ir vis tai esą dėl 
“slapto” vokiečių ginklo.

Bet praėjo keletas dienų ir tie patys 
gebelsiniai kavalieriai mato, kad jų pra
našystės neišsipildė. Anglijos žmonės su
pranta, jog karas — karas, dėl jo pri
verstas kiekvienas nukentėti ir net savo 
gyvybę paaukoti. Anglijos žmonės, vadi
nasi, nepaiso to hitlerinių banditų tero
ro.

Ar “slaptasis” vokiečių ginklas padaro 
anglams nuostolių? Nereikia nei aiškin
ti. Nuostolių padaro ir jų dar padarys. 
Galimas daiktas, kad šian ir ten užmu
šama žmonių ir sunaikinama namų, ta
čiau, kaip rašo korespondentai, Anglijos 
žmonių moralas stovi aukštai, kaip sto
vėjo. Šiandien tas moralas dar aukštes
nis, nes kiekvienas mato, jog talkininkai 
laimi, o Hitleris prakiša karą. Jeigu 
Hitleris griebėsi už “slapto” ginklo, tai 
tas tik parodo, kad jis yra desperacijo- 

. je.
1 Belakūninis vokiečių lėktuvas negali 
atnešti nei strateginės, nei taktikinės 
Hitleriui naudos dėl to, kad jis leidžia
mas be jokio taikiklio, be jokio cieliaus. 
Jo paleidėjai nežino, kur jis kris, kokią 
žalą jis padarys. Vadinasi, belakūninis 

. lėktuvas naudojamas tik terorizavimui 
.žmonių, o ne pasiekimui kokio nors mi- 
litarinio tikslo.

Prieš galą Hileris imasi visokių prie
monių. Lietuviškas priežodis sako: 
.“Skęsdamas ir už skustuvo stveriasi.”

Makiai Veikia
Bert Wyler, Overseas News Agency 

korespondentas, rašo iš Šveicarijos, kad 
jis (birž. 17 d.) tik ką grįžo nuo Šveica
rijos - Francijos pasienio. Ten būdamas, 
jis girdėjo nuolatinius šūvių griausmus 
— šūvius sunkiosios artilerijos ir kulko
svydžių.

Mr. Wyler teigia, kad tie šūviai girdi
mi iš kol kas “neoficialaus” karo fronto, 
kurį sudaro iš vienos pusės Francijos 
kalnų partizanai makiai (maquis), o iš

kitos — vokiečių ir francūzų kvislingų 
kareiviai.

Šitie mūšiai eina nuo tos dienos, kai 
prasidėjo talkininkų invazija į Franci- 
ją. Jie vis plečiasi. Įsistiprinę kalnuose, 
makiai, pasirodo, nusitarę mušti priešą 
iki paskutiniųjų. Tiesa, patys makiai, ko
respondentas nurodo, yra prastai apsi
rengę, gyveną trūkumuose, bet jrerpasi- 
rįžę tęsti kovą, iki talkininkai ateis į tą
sias sritis.

Kitas apgailėtinas dalykas: tarp fran
cūzų partiznų dar vis yra pasidalinimų, 
jie nėra apsivieniję, jie veikią daug maž 
trimis grupėmis, kas iš viso sudaro apie 
50,000 asmenų. Tačiau, nepaisant jų tam 
tikrų pasidalinimų, francūzai patrijotai 
žino, kad vienas ir didžiaus. priešas yra 
vokiškasis žvėris ir tie, kurie jam talki
ninkauja. Taigi jie juos ir muša.

Maršalas Tito Tarėsi su
Sukasiau

United Press žinių agentūra skelbia, 
kad birželio 14-17 dd. Jugoslavijoje įvyko 
pasitarimas tarp maršalo Tito ir naujo
sios, nesenai karaliaus Petro suorgani
zuotos valdžios ministerių pirmininko 
Dr. Ivano Subasičiaus.

Sakoma, abu vyrai susitaikė pagrindi
niu klausimu, būtent, dėl apvienijimo vi
sų Jugoslavijos patrijotų kovai prieš vo
kiečius.

Apie tai, kad pasitarimuose būtų daly
vavęs Michailovičius, žinia nieko nesako. 
Vadinasi, jis ten nebuvo kviestas ir, ma
tyt, net ir karaliaus Petro valdžia juo 
daugiau jau nebepasitiki. Vadinasi, Mi- 
chailovičių karalius Petras mano pa
džiauti ant tvoros.

O kaip čia neseniai tūli ilgaliežuviai 
Michailovičių kėlė į dausas garbindami 
ir skelbdami, būk tai esąs Jugoslavijos 
išgelbėtojas!

Pas lietuvius taipgi tokių buvo. Ką 
jie šiandien pasakys?!

1 I .............. .............

Nenori Suprasti ir Tiek
Tūli laikraščiai jau pradėjo kampaniją 

prieš Tarybų Sąjungą, kam ši dabar mu
ša “mažytę Suomiją.” Girdi, kai tik tal
kininkai Vakaruose pradėjo invaziją, tai 
Raudonoji Armija, užuot mušti vokie
čius, pradėjo ofensyvą Karelijos siauru
moje.

Tie laikraščiai dar vis daro skirtumus 
tarp vokiečių ir jiems atsidavusių jiį tal
kininkų, tokių, kaip Suomijos fašistai.

Tie kritikai, deja, pamiršta, kad suo
miai fašistai buvo priėję prie pat Lenin
grado ir jie tam miestui nuolat grūmo
jo. Jie pamiršta, kad tuomet, kai suomiai 
fašistai yra Suomijos Įlankos pakraš
čiuose, Raudonajam Baltijos Laivynui 
didžiai pasunkina veiksmus Baltijos jū
roje prieš vokiečius. Jie pamiršta ir tą, 
kad juo greičiau fašistinė Suomija bus 
išmušta, tuo greičiau kiti Hitlerio talki
ninkai (satelitai), toki, kaip Rumunija, 
Bulgarija ir Vengrija, bus galima išmuš
ti iš karo. O tai reikš Jungtinėms Tau
toms didelius laimėjimus.

Suomis fašistas nesiskiria nuo vokie
čio fašisto. Mušk suomį fašistą, bulgarą 
fašistą, vengrą fašistą arba rumuną fa
šistą — tu, vadinasi, tuo patim kirsi 
smūgį vokiečiui fašistui.

Tarybų Sąjungos vyriausybė, be abejo, 
žino, ką daro. Washington© ir Londono 
vyriausybės taipgi žino, ką daro Mask
vos vyriausybė. Viskas eina pagal planą. 
D tie, kurie plepa už suomius fašistus, 
tie plepa ir už vokiškuosius nacius.

Bet kas tų jų plepalų paiso!

Kanadiečiai pasekmingai nutildė šita nacių kulkasvaidžių gūštą Francūzijoje, prie 
jūrų kranto, ■

Tiesos Rykštė Hitlerio 
Talkininkei

Raudonoji Armija jau 
kirto smūgį Hitlerio talki
ninkei fašistinei Finliandi- 
jai (Suomijai). Galima nu
matyti, kad tai bus pradžia 
pabaigos viešpatavimui Fin
liandijos fašistų.

Finliandijos fašistai iš
vien su Hitleriu užpuolė So
vietų Sąjungą, birželio 22 
d., 1941 metais. Hitlerio 
razbaininkai pasižymėjo 
žiaurumu, žudymu nekaltų 
civilių žmonių, moterų ir se
nelių, vaikų ir sužeistų ko- 
vūnų. Finliandijos fašistai 
norėdami pasirodyti tinka
mais Hitlerio budeliam, pa
sižymėjo tokiu pat žiauru
mu ir žvėriškumu. Jau daug 
karo lauko korespondentų 
aprašė, kaip finai žvėriškai 
žudė Maskvos, Dono ir kito
se srityse. Kada Hitlerio 
gaujos iš vienos pusės bom
bardavo Leningradą, žudė 
civilius gyventojus,, tai fi
nai fašistai tą darė iš kitos 
pusės.

Niekais nuėjo Finliandi
jos fašistų pasakos, kad būk 
jie “veda atskirą karą.” 
Kada šių metų pradžioje 
Sovietų Sąjunga pasiūlė 
jiems taikintis ir pateikė 
žmoniškas sąlygas, kurias 
užgyrė Anglijos ir Jungti
nių Valstijų vyriausybės, 
tai Finliandijos fašistai jas 
atmetė pareikšdami, kad jie 
tikisi, jog Vokietijos hitleri
ninkai laimės karą ir tuo 
būdu laimės ir Finliandijos 
fašistai.

Finliandijos fašistų apeti
tai dideli pavergimui kitų 
žmonių. Jie tauškia, kad 
jiems turi priklausyti ne 
vien Sovietų Karelijos plo
tai, bet Leningradas, dideli 
plotai Sovietų Sąjungos iki 
Uralo Kalnų.

Finai fašistai žvėriškai 
žudė žmones Petrozavodsk© 
mieste, Karelo-Finų Sovieti
nės Respublikos sostinėje 
'ir kitur. Jie jau manė, .kad 
Hitleris laimės, pavergš vi
są pasaulį, o kartu laimės ir 
finai fašistai, kuriems vo
kiečiai hitlerininkai numes 
tam tikrus plotus.

Atsiskaitymo valanda at
ėjo. Visa Sovietų Sąjungos 
liaudis trokšta atmokėti fi
nų fašistams už visas 
skriaudas. Maršalo Stalino 
pareiškimas baigiasi: “Mir
tis vokiečiams ir finams įsi
veržėliams fašistams!” Ir 
niekas finų fašistus neišgel
bės nuo teisingos bausmės, 
nuo teisingos rykštės, nei jų 
Mannerheim Linija, nei 
Hitlerio septynios divizijos 
(apie 100,000 nacių) vado
vystėj generolo - budelio 
Diett.

Pradžia atmokėjimo pra
dėta. Raudonoji Armija su- 
kriušino nacių - finų forti
fikacijas, kurias jie statė 
veik tris metus ir eina pir
myn. “Raudonoji žvaigž
dė”, organas Raudonosios 
Armijos sekamai rašo apie 
šias kovas:

“Karelijos Siaurumoje la
bai nepatogios sąlygos ofen- , 
syvui.. Visa siauruma, tarpe 
Ladogos ežero ir Finijos už
lajos, padengta stačių kal
nų, kurių kraštai statūs — 
kaip sienos, miškų, griovių, 
balų, daugybės nedidelių 
upelių, klampynių ir ežerų. 
Visus perėjimus naciai ir 
finai pasirūpino užtverti 
fortais, apdrūtintomis pozi
cijomis. Aišku, kad gamta 
suteikia patogesnes pozici
jas priešui, negu Raudona
jai Armijai. • u Armi-

Naminis

jos vadai turi kovos patyri
mą, jie tam tinkamai pasi
ruošę ir jau pirmi žygiai 
patvirtino pasiruošimo tei
singumą. Mūsų artilerija 
pradėjo ofensyvą ir per ke
lias valandas uraganiškai 
daužė priešo fortifikacijas 
ir visokius karinius įrengi
mus. Vienas priešo fortas 
gavo trisdešimts pataikymų 
iš didelių kanuolių.

“Į pabaigą dienos mūsų 
aviacija pradėjo paruošti 
dirvą pėstijos atakoms. Po 
to pėstininkai pradėjo ata
ką. Pirmose dviejose apka
sų linijose mes nesutikome 
jokio pasipriešinimo, nes 
ten neliko nei vieno priešo 
gyvo, kuris galėtų priešin
tis. Mūsų artilerijos ugnies 
volas gulė priešakyj ata
kuojančios pėstijos. Po pus
valandžio nuo atakos pra
džios jau gavome praneši
mą, kad pėstininkai ima 
ketvirtą priešo apkasų lini
ja.”

Vokiečiai fašistai ir finai 
žiauriausiai priešinos prie 
Raivolos, gelžkelio stoties 
ant kelio linkui Viborgo ir 
Kivennapos, plentų centro. 
Raudonoji Armija nugalėjo 
juos ir eina pirmyn linkui 
Viborgo nešant laisvę Fi- 
nų-Karelų respublikos žmo
nėms, o kartu ir Finliandi
jos liaudžiai iš po Hitlerio 
ir jo paklusnių Finliandijos 
fašistų jungo. Ši bausmės 
rykštė yra ne prieš finų 
liaudį, bet prieš Finliandijos 
fašistų vyriausybę, Hitlerio 
talkininkę, kuri įstūmė į šią 
nelaimę finų liaudį.

Dar Sučiupta Gazolino Ku
ponų Padirbimo Presų
Kainų Administratorius 

Chester Bowles paskelbė, 
kad suimti dar du gazolino 
kuponų padirbimo presai, 
kas sudaro 8 nelegalius ku
ponų presus, sučiuptus nuo 
kovo mėn. vidurio.

Kiti vyriausybės žygiai, 
ryšium su gazolino kuponų 
raketų, kaip praneša Office 
of Price Administration, y- 
ra šie:

1. Suėmimas virš 1,300 
padirbtų ir pavogtų gazoli
no kuponų dalintojų nuo 

šių metų pradžios.
2. Išsklaidymas dviejų 

svarbiausiųjų dalinusių ku
ponus gengių, kurios viena 
buvo Rytų-Pakrašty, kita— 
Vakarų.

3. Nubaudimas U. S. teis-/ 
muose kiekvieno padirbtais! 
kuponais prekiautojo, ku
rių bylos dar bus sprendžia
mos. Virš 200 jų jau paso
dinti į kalėjimus. ,

Mr. Bowles pareiškė: 
“Mes dar neapvalėm krašto 
nuo profesionalų kriminali-, 
stų, kurie skuba pasipelnyk 
ti iš karo laiko gazolino iš
skirstymo, bet mes juos kon
troliuojame ir stabdome. 
Mes tai atliekame per mūsų 
naujai suorganizuotą spe
cialių agentų štabą, susta
tytą Secret Service patari
mu. Be to, Secret Service 
diena iš dienos dirba su mū
sų specialiais agentais, ly
giai taip pat, kaip Alcohol 
Tax Unit of the Treasury 
Department agentai bei U. 
S. Attorneys ir valstybės ir 
vietinė policija. Pati gazoli
no pramonė suteikia neįkai
nuojamą pagalbą, naikinant 
juodąją rinką.

“Yra peranksti pasakyti
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ar gazolino liejimas į 
galius kanalus didėja ar 
mažėja. Visa, ką mes žino
me, yra tai, kad dabar mes, 
bet ne profesionalai krimi
nalistai, turim padėties kon
trolę.”

Raginama Atitinkama 
Veteranų Identifikacija
Veteraml 

kurie rašef' 
nistratioiK) 
čiančiaid 
pranhb-reik 
veteranus, apie M 
rašo, kad galėtų g 
tesnį atsakymą, 
brig. gen. Frank T. Hines, 
Vėterfuis’ Affairs^adminis- 
tratoriusi.

Svarbiausioji Veterans

karųri vi 
veteMnų vardus — gyvų ir 
miiysių — įskaitant gink
luotų jėgų narius dabarti
niam kare, pareiškė gen. 
Hines.
, Kad gauti greitą atsaky
mą, visa korespondencija, 
adresuojama Veterans Ad
ministration dėl tautinės 
tarnybos, gyvybės apdrau- 
dos, pensijos ar kompensa
cijos, turi paduot? pilną V&: I 
terano vardą, jo gimimo x 
tą, serijos numerį, rangą ir 
tarnybos organizaciją, ir- > 
bet kurių čekių’ ar laiškų ’ 
gautų iš Veterans Adminis
tration “C” ir “N” nume
rius. z

Pleiškas Sutrupėjo

Bando Prailginti Batų 
Gyvenimą \

War Production Board 
praneša, kad batų irkodos 
pramonės savanori progra
ma apdirbti puspadžių\fdą 
taip, kad prailginti civiHų 
batų nešiojimą, buvo sutik-

(Feljetonas)
Tai kad užgulė mus baisios, 

juodos, iki mirties kankinan
čios šmėklos, mylimi mano 
pro-nacių generolai. Net ir jū
sų Paulius šiuomi momentu ne
gali susivokti už ko dabar tu
rėsime griebtis. Mūsų ilgas ir 
sunkus darbas, dirbtas tokiu 
milžiniškai įtemptu pasiryži
mu, žadinęs mumyse tiek daug 
kaip krištolas skaisčių vilčių 
ateities perspektyvom, sutru
pėjo į druzgus! Tiek daug lie
žuviais išmakalavus, tiek pa
siryžimo sukrovus ant hitleri
nio aukuro, o pasimojimas ne
atsiekta, nors imk ir išsikask 
sau delne skylę iš piktumo!

Jungtines Tautas perskelti 
nepavyko. Antrasis frontas ati
darytas labai dideliu pasiseki
mu, nežiūrint to fakto, kad 
prieš antro fronto atidarymą 
viso svieto pro-naciai kėlė bai
sią liežuvinę audrą.

Jeigu šitame darbe — skė
lime Jungtinių Tautų 
darbavęsi išimtinai tik 
viski pro-naciai, tai dėl 
baisaus nepasisekimo
Paulius patartų savo genero
lam prisipažinti nugalėtais ir 
pasiduoti bolševikų “nelais
vėn.“ Bet, kadangi prieš ati
darymą antro fronto per tokį 
ilgą laiką prakaitavo visapa- 
saulinė patamsio galybė, pra
dedant paprasta tamsūnija ir. 
baigiant aukščiausiai išsilavi
nusiais politiniais žulikais, tai 
jūsų Paulius lietuviškų pro- 
nacių likimu palieka rūpintis 
tarptautinio pro-nacizmo ge
nerolams.

Tai neįsivaizduojamai baisi 
likimo/ironija. Per visą karo 
laikotarpį naciai, fašistai, pro- 
naciai ir pro-fašistai savo lie- 
žuviniais kūjais pliekėm ir 
pliekėm į vieną ir tą patį skė
limo pleišką ir štai, kokios 
liūdnai skaudulingos pasek-

būtų 
lietu- 
tokio 

.1 ūsų

pūliais, o Jungtinių Tautų no- 
perplėšėm!

Kur link ir kaip mes toliau 
orientuosimės, jūsų Paulius 
šiuom sukrėtimo laiku nepa
jėgė sugalvoti jokio sumany
mo. Vienas dalykas visiems 
aiškus, tai kad nacizmas trum
poje ateityje bus nušluotas 
nuo žemės paviršiaus, kaipo 
prakeikta bjaurybė, o bolše
vizmas pasiliks triumfuoti.

Net ir melų daktaras Gri
gaitis, savo editorialui, kur 
kalbama apie “Sąjungininkų 
įsiveržimą į šiaurės Francūzi- 
ją,” uždėjo antraštę: “Į Liep
to Galą.“ Taigi, vyriausias lie
tuviškų pro-nacių pravadyrius 
nuvokė, kad nacizmas žlugs.

Kas tuomet atsitiks su pro- 
naciais? Nebus hitlerinių kojų, 
velniam tuomet bus reikalingi 
pantapliai? Tai prie ko prisi
gyvenome! Taip iškilmingai, 
su tokiu entuziazmu pradėjo
me hitlerinę propagandą, o 
•dabar taip negarbingai suklu
pome, kaip aklas kuinas už- 
žabaliojęs ant akmens.

Belaukiant paskutinės aud
ros, mieli generolai, laikyki
tės, kaip galima tvirčiau, ne
pameskite galvų. Jūsų Paulius 
visuomet bus su jumis nelai
mės valandoje. Audrai praė
jus, kurie išliksite galutinai ne
sukvailioję, jums ištikimas 
Paulius dideliu malonumu pa
dės surasti naujus būdus su- 
•naikinimui bolševizmo.

Ištvermės ir dar sykį ištver
mės !

monės narių, susirinkusių 
pirmajai Puspadžių konfe-^ 
rencijai (Sole Treating 
Technical Advisory Confe
rence).

Kariniai reikalavimai su
darė rimtą puspadžių odos 
situaciją, pareiškė WPB, ir 
savanori programa puspa
džių apdirbimui daug pa
dės, kad prailginus batų gy
venimą ir tuo bus sutaupo
ma medžiaga ir darbo jėga 
karo pastangoms. WPB nu
rodo, kad bandymai davė 
gerų rezultatų ir batų gy
venimas tuo mažiausia bus 
prailgintas 25%.

Paulius.

JUNE 12th 
JULY 8th

WAH l.OAN
mes: Pleiškas susiplaišiojo ši

Vasaros Viešbučių Operato
riai Turės Raportuoti
Office of Price Adminis

tration praneša, kad sezoni
niai vasaros ar žiemos vieš
bučių, vasaros stovyklų, ar 
panašių institucijų operato
riai, racionuoto maisto var
totojai, nuo dabar turės 
duoti savo vietiniam War 
Price Rationing Board ra
portą, nurodant tikslų ope/ 
ruojamų dienų skaičių galu 
tiname jų sezono racionavi- 
mo leidimo periode.

Pagalba tokio raporto, sa
ko OPA, racionuoto maisto 
kiekis, kurį jie galės gauti, 
bus apribotas remiantis 
faktinuoju operuojamų die
nų skaičium.

Anksčiau iš instituciona- 
lių maisto šios rūšies varto
tojų nebuvo reikalaujama^ 
išpildyti raporto, ir dėlto 
buvo galimybė, kad opera-
toriai uždarę savo biznį 
anksčiau negu buvo numa
toma, gaudavo didesnį ra- 
cionavimo kiekį, negu jiems 
faktinai turėtų priklausyti.

O. W. L

T
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Rašo SUSNINKŲ JURGIS
jos, bet 
palauk- 
a tomus.

piršto

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimų pergales ir taikos. Ar 
jūs prisidėjo! darbu ir aukom?

Kai tik darbas 
savo kelionę per 
tai jame išdrožia- 
grabukes - ravus,

Moterys ir Darbai Anumi 
ei jos Fabrikuose

J

savo atliekamą

Skyriaus Bendradarbėm

(Today's Pattern

V

ir užimtos karo 
darbais, vi^tiej?

čia 
da- 
dar 
dar

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

Trečias Puslap

Jaunosios Brooklynietės v
Darbuose už Pergalę

New Yorke, savo liuoslaikiu, 
kas savaitę. Jau yra įdirbusios 
daug valandų, nes pradėjo tą 
darbą pradžioje šių metų, 
jos atlieka ofiso darbą ir 
bartiniu laiku lavinasi 
daugiau, kad galėtų užimti 
svarbesnes vietas.

Mezgimu merginos irgi atsi
žymėjo. Visos numezgė nors po 
du ar tris svederius, o dvi mū
sų “čampionės,” Adelė Pakal
niškis ir Helen Zablackas, tai 
po kokius 7 svederius ir 3 muf
flers. Tai pasirodo, kad jos ge
rai sunaudoja 
laiką.

Tačiau, kad 
laikų visokiais 
surandame laiko nueiti į teatrą 
pamatyti veikalą kas keli mė
nesiai, taipgi kur nors į geres
nę restauraciją vakarienei cele- 
bruoti gimtadienius mūsų na
rių.

Mes laikome savo susirinki
mus šlubose, nes grupė maža. 
Miti/gai /Įdomūs, nes jauties, 
kadkątėfęs taip sau į svečius, 
atmosfera netokia šalta, kaip 
kad būtų, jei tokia saujalė su
eitume į didelę, tuščią svetai
nę. Ta, pas kurią mitingas yra 
laikomas tą mėnesį, pagamina 
biskelį užkandžių, kavos ir kei- 
ko, ar šiaip ko. Mitingus laiko
me kas antrą trečiadienį, kas 
mėnesis.

Daugiau, kai mėnuo atgal, 
rašėme laiškus, jau kokiu tre
čiu sykiu, Į vietines LDS kuo
pas, kviečiant jaunas moteris, 
ir merginas prisidėti prie mū- 
sų grupės. Atsiliepimo nebuvo. 
Mes manome, kad yra jaunimo, 
kuris mylėtų prisidėti prie mū
sų grupės. Jei nesate Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo na
riais, prisirašykite, būkite 
Brooklyn LDS Sorority narė
mis! M. S.

JKelios savaitės atgal, Brook
lyn. LDS Sorority, tai yra, jau
nų moterų ir merginų LDS gru
pė, ir vėl išsiuntė arti 30 do
vanų LDS 200-nės, 14-tos ir 
13-tos kuopų kariams. Taipgi 
LDS 1-mos kp., kurių antrašus 
turime. Dovanos buvo sudary
tos iš moterų-merginų namie 
padarytų gardumynų : visokių 
kėksukų, kendžių ir ausiukių. 
Atrodė pusėtinai graži dovana 
ir visos manėme, kad kariai 
džiaugsis, aplaikę namie dary
tų gardumynų.

Dovanas siunčiame taip tan
kiai, kaip tik mūsų finansinis 
stovis leidžia. Neseniai turėjo
me vakarėlį, kurį sulijo, bet 
vistiek neperblogiausiai išėjo
me finansiniai, tai ir išsiun
tėme šias dovanas.

Mūsų kareivius aprūpiname 
ne tik dovanomis, bet ir laiš
kais, kuriuos merginos ypatiš- 
kai rašo, taipgi kuriuos mes 
bendrai rašome, kaip tik suei
name. Visos parašo po kelis 
žodžius ir susidaro įdomus laiš
kelis.

Dabar didžiuma mūsų ka
reivių randasi kitose šalyse, 
tai bus biskelį sunkiau siunti
nėti ką nors, nes paštas be pa- 
reikalvimo nuo paties karei
vio nesiunčia. Bet mes vistiek 
surasime būdą susisiekti su 
jais.

Kaip kada girdėti tarp žmo
nių : “Ką nuveikia ta SoTority ? 
Nieko apie jos darbus negirdi
me. Gal tik socialė grupė?” 
Kaltė tame yra mūsų, nes mes 
labai mažai ką rašepie apie 
mūsų veikimą.

Mūsų Brooklyn LDS Sorori
ty grupė susiorganizavo gero
kas laikas atgal, bet per kiek 
laiko labai mažai buvo girdėt 
apie mūsų darbą, žinoma, tai
kos laiku mūsų veikimas ėjo 
daugiau sociale linkme, kad 
pritraukti jaunas moteris ir 
merginas prie LDS. Kada užė
jo karas ir iš LDS kuopų pa
sitraukė daug jaunų vyrų tar
nauti Dėdės Šamo karinėse jė
gose, tai prisiėjo merginoms 
daugiau imtis už darbo, kad 
palaikyti mūsų kuopas, žino
ma, didelės spragos pasidarė, 
bet merginos pasirodė, kad jos 
gali užimti tas vietas ir darbą 
gerai vesti.

Iš LDS Centro pasitraukė 
LDS Jaunuolių Nacionalio Ko
miteto sekretorius, Jonas Or- 
manas, kurio darbas nemažas, 
kadangi reikia su visom LDS 
jaunuolių kuopom palaikyti 
ryšius. Tą jo darbą užėmė jo 
žmona, gabi Aida Ormanienė, 
kurios darbas dabar ne visai 
lengvas ir turi būti atliktas tik 
jos liuoslaikiais, nes ji dirba 
kitur. Turi susirašinėti su siu
tais LDS kareivių, kurie žin- 
geidauja žinoti, kas darosi jų 
toje organizacijoje.

LDS Sorority narės, kurių iš 
viso yra 10 (Lea Kairys, Aida 
Orman, Helen Zablackas, Ad
ele Pakalniškis, Mary Sincus, 
Amelia Young, Helen Yeske- 
vich, Frances Pakalniskis, He
lena Incas, Bertha Daniels), 
dirba įvairius darbus.

Lea Kairytė, Alda Orman, 
Mary Sincus, Helen Yeskevich, 
Frances Pakalniskis ir Helena 
Incas dirba Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Kom. drabužių krau
tuvėje, 417 Lorimer St., kur 
peržiūri drapanas, arba supa
kuoja pundelius (Family 
Kits). Kelios priklauso prie pa
ties Komiteto ir veikia jame, 
kaipo supirkėjos tų dalykų, 
kuriuos siunčiam lietuviams 
Sovietuose.

Helen Zablackas, Alda Or
man* Adele Pakalniškis, Ilelen 
Yeskevich ir Helena Incas dir
ba Raudonojo Kryžiaus ofise,

binti — ne mašin 
ji mašinų dar turi 
ti, kad iš jų darbą 
Tas aprišalas nuo 
tuoj nuėjo savu keliu... 
Kraujas vėl teka — ji gi 
visa sukaitus, aliejuota, 
aliejus nuo robinio žiursto 
bėga ant kojinių, čeverykai 
žliugsi, bet ji taip pašėlu
siai sukasi nuo mašinos 
prie mašinos, laksto, kad 
rodosi, jog ji pasiryžus ati
dirbti ne tik už sugaištą 
laiką, už save, bet ir už vi
sus kitus, kurie per lėtai 
dirba.

Nepamanykite, skaityto
ja, kad ji tik viena tokia 
ten buvo. Yra daug tokių, 
tūkstančiai. Teisybė, yra ir 
ištižėlių; tai iš tarpo bur
žuazijos, kurios iš mažumė
lės perdaug išlepintos. To
kios, jei padirbo 2-3 valan
das, tai atsisėdo, atsilošė, 
užsimerkė, sunkiai atsidū
sėjo, kad net jos krūtinė, 
įtartum kalnas, iškilo, pas- 

kad duotų kitą darbą. Bet !kui išsižiojus pasiraivė, sto- 
man matoma smulkutėlė, josi ir jau eina formano 
nedidukė, vargiai sverianti j jieškoti, kad duotų kitą 
115 svarų Jeidukė ant to darbą. O jei ne, tai trauk 
darbo dirbo jau 3 mėnesiai.!tave devyni.su tokiu tavo 
Jos rankos skersai, išilgai| darbu. Bet gi tokių yra ir iš 
suraižytos geležies skiedro-1 vyrų. Tokiems nesvarbu, 
mis. Pilnutėlės prilindusių kad tas darbas yra būtinai 
pašinų. Prištai apvynioti,| reikalingas ir. jis vienų ar 
kraujas teka iš žaizdų. Bet į kitų turi būti padarytas, 
ji niekam nesiskundžia, vi-j Tokios, kai aukščiau ap- 
sur ir visada linksma. Kai- rašytoji, duoda puikų pa- 
basi, juokauja, dainuoja.

Kartą skiedra, bėgdama 
iš mašinos, numovė skūrą 
veik nuo viso galuko smilio 
piršto. Kraujas smarkiai 
bėga; čia pat ir nursė buvo, 
kuri tuojau suteikė pirmą
ją pagalbą. Kai ji darbavo
si, tai aš atydžiai tėmijau 
jos veidą, lūpas, akis. Man 
gaila, net verkti norisi. Bet, 
mano nuostabai, pati su
žeistoji nerodo jokio nusi
minimo nei išgąsties. Ji ir 
dabar linksma,'kaip ir nie
ko nebūtų atsitikę, manda
giai kalbasi, juokauja, tar
tum nursė su ja, kaip auk
so bolele, žaistų. Po tam, 
maniau, ji tikrai eis namo 
ar bent į geresnį darbą. 
Bet, kur tau: stojo prie sa
vo mašinų. Ir kad ims sku-

(Pabaiga)
Kas sako, kad moterims 

vieta tik virtuvėj prie pe
čiaus ir vaikus gimdyti, ar
ba kad moterys negali to 
padaryti, ką vyras padaro, 
tai tokius balvonus reikia 
smarkiai sudrausti. Juk 
Hitleris irgi tą patį sakė, 
kai jis pasigrobė į savo ran
kas valdžią Vokietijoj. O 
ką jis paskui padarė? Lai
ke šio karo jo fabrikuose 
dirba vyrų gal tik trečda
lis. Jeigu jis būtų laikęsis 
savo žodžio, tai nereikia di
delio stratego suprasti, kas 
su Vokietija būtų atsitikęs 
— ji šiame kare būt buvus 
nugalėta gal į šešis mėne
sius ar metus.

Dirbdamas amuniciją ga
na prisižiūrėjau į moterų 
darbą. Ir ištikro — stebėtis 
Telkta iš moterų kantrumo 
ir ištvermės. Ne kartą esu 
pamislijęs — jeigu man 
reiktų ant to darbo dirbti, 
tuoj maldaučiau formano, i

einančios gentkartės dirbtų 
tik tokius darbus, kurie yra 
reikalingi žmonių gyveni
mui, — ne jų žudymui.

APIE PATĮ FABRIKĄ.
Vienas dalykas tame fa

brike mane pykindavo: tai 
begalinis eikvojimas to 
brangiausio turto — alie
jaus. Čia jo ant cemento 
aslos stovi tiesiog ežerai, o 
ant jų barsto pjuvenas ir 
veža lauk. Ypač karo laiku, 
tai didelė skriauda šaliai. O 
lengvai būtų galima tą su
tvarkyti, 
pradeda 
mašinas, 
išskuta
duobutes. Ir čia jau jos bū
na pilnos aliejaus. Mašinis
tas išėmęs darbą pakabina 
prie “bončiuko.” Čia alie
jus bėga tiesiai ant aslos. O 
viskas, kas reiktų padaryti, 
tai didesnis blėtos “bončiu- 
kas” prie mašinos pridėti 
ir ant jo padėjus darbą 
dviem sekundom aliejus 
nubėgtų ant jo ir po tam 
atgal į mašiną, o ne ant as
los. Bet jo ten niekas nežiū
rėjo, nepaisė, tartum būtų 
vanduo. O juk tai skystasis 
auksas, kaip kiti jį vadina.

Dar turiu čia pažymėti 
tą, kad tame fabrike yra 
griežta drausmė arba disci
plina — lygiai formanams 
ir darbininkams. Nevalia 
blogą žodį pasakyti viens 
kitam. Nevalia bartis ir 
blogai daryti kitiems. Visi, 
vyrai ir moterys ar mergi
nos, turi būti kai 
vienos motinos: 
seserys. O 
taisyklėmis 
tis, tokis 
anoj pusėj 
neatsižiūrint 
nikas jis būtų. Kalbėtis il
gai taipgi nevalia. Šias tai
sykles tau įteikia lakšte 
tuoj, kai tik gauni darbą 
tame fabrike.

vaikai 
broliai ir 

kuris su šiomis 
nenori skaity- 
tuoj atsiduria 
fabriko vartų, 
, kokis mecha-
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Suknelei 9053 forma gau
nama 12 iki 20 dydžio. Vėsi 
ir puošni mergiškos figūros 
merginoms-moterims.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

AR TAUPOTE ATLIEKAMUS TAUKUS?
“Mums reikia visų taukų ir aliejų, kuriuos tik gali

me gauti—ir daugiau,” sako Agrikultūros Department© 
Karinio Maisto Administracija, o Amerikos moterys j 
tai atsiliepia. Čionai matome Mrs. Charles E. Zimmer
man iš Nutley, N. J., įteikiant kena atlikusių taukų bu- 
čeriui Richard Hendricks, gi taukų kolektorius Lloyd 
Wean laukia juos gabenti į karo ir būtiniausia civili
niams industriją- Šis jau buvo antrą miliona svarų už
baigiantis kenas. iš surinktų per Swift & Co. tame 
miestelyje.

Dabar Vėl Turim Nau
jos Brošiūros “Moteris 

Ir Karas”

vyzdį visiems išlepėliams.
Gal manote, kad ten mo

terys labai daug uždirba. 
Taip manyti būtų klaida. 
Vyrai ten gavo pradžiai 
75c, o moterys 65c už va
landą. Dirbo trimis pakai
tomis - šiftais po 8 valan
das. Bet dabar ten taip su
taisyta, kad dirbi, kaip nuo 
šmotų, o nuo dienų užmoka. 
Žinoma, kurie labai smar
kiai dirba ir tą normą per
viršija, tai tokie gauna nuo 
šmotų. Moterys uždirbo 
55-60 dolerių už 48 valan
das. Bet tokių radosi ne
daug. Dar suėmus visas jų 
išlaidas, kaip tai: transpor- 
taciją, švaros užlaikymą, jų 
algos mažesnės už viduti
nes.

Jeigu jos vienos dirbtų, 
tai su išlaidomis dar būtų 
kita. Bet, va, priešais jos 
mašiną dobilėlis dirba ir 
nepaisant, ar ji ženota, naš
lelė, ar mergelė,—prigim
tis verčia mylėt kitonišką ly- 
lį ir puoštis, kad jai įtikus. 
Tai yra gamtos taisyklės ir 
prieš jas niekas negali iš
eiti. Vyrų čia taip pat ne
pamatysi su barzda trijų 
dienų neskusta. Priešais jj, į Užbaigiama dvejaip. 
“T raudonplaukė lelije- Qapma viską kartu sumai- 
lė dirba, tai ir jis turi apsi- - įr atšaldyti įpį sustin- 
c'iy m v\ 4* i 1-crNT* ya o lirn’Tmio W I - . . . w.švarinti. Bet palyginus iš
laidas, tai vyrų kur kas 
mažesnės už moterų.

Prie pabaigos dar turiu 
pažymėti, kad amunicijos 
darbininkai, abiejų lyčių, 
entuziastiškai dirba patys, 
be jokių raginimų iš for- 
manų pusės. Ir ne todėl, 
kad jiems darbas patiktų. 
Ne. Jie dirba — su kruvi
nomis rankomis, su pasiry
žimu — už tai, kad sunai
kinti — nuvalyti fašizmą 
nuo žemės veido, kad jiems 
ir jų vaikams ir vaikų vai
kams daugiau nebereiktų 
tokių darbų dirbti, kad at-

ŠEIMININKĖMS
VIŠTIENOS SALOTA 

GELATINOJE
Du šaukštai paprastos ge

latin (dželatin)
2 puodukai virtų daržovių
3 puodukai karšto vištienos

“broth” ar kenuotos viš
tienos sriubos

aštuntadalis puoduko
vandens ar vištienos 
bos

biskelis druskos
1 puodukas supjaustytos 

vištienos
1 žalias, sukapotas pipiras
1 šaukštas sukapoto pimen

to (raud. pipiro).
Pamerk gelatiną šaltam 

vandenyje ar sriuboje per 5 
minutes. Užpilk karštąją 
sriubą ir maišyk iki gelati- 
na visai ištirps. Dadėk dru-

šalto 
sriu-

gimo. Arba, norint gražiau, 
dedama eilutėmis. Įpiltas 
skystis atšaldoma, ant jo 
užberiama biskis daržovių 
ir mėsos. Pirmajai eilei su
stingus, ta pati procedūra 
pakartojama, kol sudedama 
visa medžiaga. Paduoda 
stalan šaltą, padabintą su 
mayonnaise ar kito kokio 
standaus dresingo figūrėlė
mis.

Karinės Produkcijos Taryba 
leido padaryti 400,000 alumi- 
nių “pressure canners 
masi juos gauti 
mo sezono.
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ir tiki- 
pirm kenavi-
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Ks. B. Karosienės para
šyta, Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Moterų 
Komiteto išleista brošiūra 
“Moteris ir Karas” buvo 
taip šiltai sutikta, jog per 
savaitę mūsų pasiliktasis 
centre atsargai išteklius 
buvo išsibaigęs, turėjome 
užsisakyti daugiau atspau
sti.

Antrojo spaudimo bro
šiūrą jau gavome ir šiomis 
dienomis gausite visi, ku
rie reikalavote kvotą padi
dinti arba pirmu kartu bu
vote užsisakę, bet negavote 
dėl buvusio jos išsibaigimo.

Labai daugelis platinto
jų jau prisiuntė ir mokes
tis.

BILŲ NESIUNTĖME
Kadangi daugeliui bro

šiūra buvo išsiųsta nelau
kiant oficialio užsakymo, 
tad ir bilos nebuvo siųstos, 
tik laiškuose ir per spaudą 
prašyta, kad už parduotas 
būtą atsilyginta, o nepar
duotosios brošiūros grąžin
ta.

Platintojai prašomi pasi
likti po 4c nuo kožnos par
duotos brošiūros, o leidė
joms pasiųsti po 6c. Orga
nizacijos, didžiumoje, taip 
ir daro, platintojų nuošim
tį pasilieka organizacijos 
reikalams. Iš kitur organi
zacijos ir atskiros draugės, 
kurios gavo brošiūrą, siun
čia LLD Moterų Komite
tui ir nuošimtį tolimesniam 
literatūros leidimui ir abel- 
nam darbui tarp moterų.

Dėkojame visoms-visiems 
jau pasidarbavusiems bro
šiūros platinime ir prašome 
visų, kur dar galima išpla
tinti, užsisakyti daugiau.

Užsakymus adresuoti: 
LLD Motery Komitetas, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn

Geriausias būdas nustatyti 
kepsnio iškepimo laiką yra ži
noti, kokio laipsnio tempera
tūros kuriam kepsniui reikalin
ga ir kiek laiko reikia pagal 
kepsnio dydį. Tos pačios nfė- 
sos mažam kepsniui reikia’ ma
žiau laiko, didesniam daugiau.
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Tamara Toumanova ame
rikiečių gamintoj filmoj 
“Days of Glory,” apie So
vietų partizanus, rodomoj 
Palace Teatre, Broadway, 
ir 47th St., New Yorke.

Tarp Garsių Pirmųjų
Margaret Stanville iš 

Hayti, Mo., armijos slaugė, 
buvo pirmutinė amerikietė 
išsikėlusi ant Franci jos 
sausžemio su antrojo fron
to atidarymo armijomis.

Slaugės tame žygyje ne
šiojusios dvi eiles armijos 
uniformų, storus blauzdi- 
nius ir plieno šalmus. Išbri- 
dusios į krantą neturėjo 
kada persimainyti šlapius 
drabužius, bet tuojau ėmė
si gelbėti sužeistuosius, jau 
kritusius ir tebekrintančius 
aplink.

O visgi dar sutiksi ne- 
viernų Tamošių, kurie tave 
užkalbinės, būk moterys ka- 
riškon tarnybon einančios 
ir tetinkančios tik “dantis 
rodyti” — šaipytis prieš 
kariškius.

Norinčios korespondenci
jas iš moterų veikimo ar 
aprašymus apie atsižymė
jusias moteris talpinti šia
me skyriuje, prašomos 
pirm rašto, viršuje lakšto, 
pažymėti “Moterų Sky
riui.” To nepažymėjus, raš
tas eina bile kurią dieną ir 
vietoje, ne moterim skirta
me puslapyje.

PIRKITE KARO BONUS!
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Mirė Seniausia Aktorė
Kate Mayhew, 91 metų, gy

venus 715 Madison Ave., New 
Yorke, mirė birželio 16-tą. 
Manoma, kad ji buvus Ameri
kos seniausia aktorė, taipgi il
giausia išsilaikiusi scenoje, (su 
mažom pertraukom) apie 80 
metų. Kate vaidinus penkiuose 
šimtuose skirtingų rolių, taipgi 
1915 metais bandžiusi savo ta
lentą filmose.
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Forma 9178 gaunama, 2 iki 
,10 dydžio. Lengva ir patogi vi 
durvasario karščiais.

Formos užsakymų su 20 
centų pinigais siųsti: Mt 
ry Sincus, 427 Lorimer St 
Brooklyn, N. Y

devyni.su


Laisve—Liberty, Lithuanian Daily1 T 'Ketvirtas Puslapis

Pirmą Kartą Važiuoju į 
Kaliforniją

So. Boston, Mass

Rašo Eva T. Mizarienė.
(žiupsnelis kelionės įspūdžių)

(Tąsa)
Draugai losangeliečiai gyvena labai 

gražiai. Namukai gražūs, darželiais ap- 
sodyti — tik gyvenk ir norėk.

Labai gaila, kad tiek trumpai tenka 
būti Los Angelėj ir prie to turėjau labai 
daug savo profesinių reikalų. Su drau
gais lietuviais sueiti teko tik tą šešta
dienio vakarą ir trečiadienio vakarą, 
kuomet buvo surengtas vakarėlis su pro
grama. Taipgi vieną pusdienį su d. Bu- 
šiene pasivažinėjome po Los Angeles ir 
užėjome aplankyti kelias lietuvių šeimas 
— dd. Levišius ir Radus.

Trečiadienio vakaras pasiliks ilgai, il
gai mano mintyse. Sutikau dd. Bukins ir 
Bušus; je mane nusivežė į Los Angeles 
“Chinatown”, kur pavalgėm skanią ki- 
nietišką vakarienę, linksmai pasikalbė
jom. Atvažiavus į svetainę, visi sveiki
na, klausinėja apie rytiečius, apie veiki
mą. Programa sudaryta graži, d. Pūkis 
pirmininkauja. Draugė Levanienė padai
navo, man teko tarti kelis žodžius dvie- 
jais atvejais, dvi jaunos draugės padai
navo duetą, kitas jaunas draugas pagro-

■ jo akordinu.
Suėjo nedidelis būrys žmonių. Draugai 

nusiminę, kad nebuvo galima turėti pa- 
rengimėlio sekmadienį. Vienok aukų su
rinkom Laisvei $60.75. Po programos, 
keli draugai atsinaujino Laisvės prenu
meratą, pasikalbėjom ir. laikas jau skir
tis. " s *“

Penktadienio rytą, apleidžiu Los An
geles. Reikia važiuoti į San Francisco. Į 
stotį atvažiuoja mane išleist dd. Bušienė 
ir Pukienė, taipgi ne tuščiomis. Dar duo
da man vieną atnaujinimą prenumeratos 
dviem metam ir vieną naują skaitytoją. 
Viso iš Los Angeles pinigų gavau Lais
vei $106.25 ir visi nusiminę, kad per ma
žai laiko, kad nėra progos daugiau aukų 
bei prenumeratų surinkti mūsų dienraš
čiui.

Draugams Pūkiams ir Bušams negaliu 
atsidėkoti. Jie savo vaišingumu ma$, sa
vo rūpestingumu padarė tiek daug gero 
man ypatiškai ir mūsų Laisvei. Apart 
vaišinimo, važinėjimo, d. Pukienė dar į- 
teikė man gražią dovaną “vanity case” ir 
nupirko “corsage”.

Traukinį iš Los Angeles į San Fran
cisco paėmiau dieninį, kad pamatyti dau
giau tos gražiosios Kalifornijos. Nors 
saulės iki šiol neperdaug mačiau “saulė
toj” Kalifornijoj, bet vaizdai puikūs. 
Traukinys bėga pakraščiu to gražaus, 
puikaus Pacifiko okeano, kurį aš taip.* 
troškau pamatyt. Vienoj pusėj milžiniški 
kalnai, kitoj pusėj — okeanas — negali 
atsižiūrėti.

San Francisco mieste
Penktadienio vakarą, gegužės 26 d., 

jau aš San Francisco mieste. Išlipus iš 
traukinio, einu dairydamasi, žiūriu, lau
kia manęs d. Bernisė Zalogiūtė. Kaip

linksmą sutikt ją ir vėl. Jai būnant New 
Yorke, mes turėjome progą susidraugau
ti. Važiuojame abi į viešbutį, paskiau ji 
vežė mane į Mark Hopkins viešbutį, ant 
augšto kalno. Iš čia galima matyt daug 
miesto, jeigu nėra rūkų. Bernisė nusi
minus, kad tas nelabasis rūkas užėjo šį 
vakarą. Vėliau einame vakarieniauti.

Ant rytojaus telefonuoja d. Karosienė. 
Ji, kaip ir visuomet, užimta unijos reika
lais. Jie turi CIO valstijos konferenciją. 
Kviečia mane atvažiuot. Man linksma, 
kad galiu dalyvaut. Pataikiau pribūti 
konferenęijon, kai buvo rengiamasi per 
radiją kalbas transliuoti.

Vakare d. Karosienė nusivedė mane į 
bankietą, surengtą pagerbimui Harry 
Bridges. Tai apvaikščiojimas 10 metų su- 

vadovavo 
darbininkų

kakties, kai Harry Bridg 
San Francisco pakraščio 
streikui. Ar gali būti geresnis priėmimas 
man San Pranciškoj, kaip dalyvavimas 
tokiam pokilyj?

Sekmadienį piknikas ir pietūs Oaklan- 
de, surengtas Oaklando ir San Francisco 
ALDLD kuopų pas dd. Burdus. Čia jau 
sutikau daug lietuvių. Visi draugiški- 
smagūs. Pietūs pagaminti puikūs, valgo
me ir linksminamės. Pakalbėjau drau
gam apie Laisvę, apie mūsų bendrus dar
bus Literatūros Draugijoj. Draugas 
Burda veltui davė vietą piknikui, d. 
Burdienė dirbo surengimui pietų, ir dar 
prie to jie nupirko Laisvės šėrą. Gavau 
vieną naują skaitytoją, kiti atsinaujino 
Laisvės prenumeratą; aukų surinkta 
Laisvei $44.00, pelno liko $72.63, mezgė
jos aukavo $7.50. Viso šios dienos pini
gų Laisvei siunčiu $160.63.

Gegužės 30 d. šventė. Atsikėliau 7 Vai. 
ryto ir skubinuos važiuoti į Oaklandą 
pas dd. Karosus. Jie vež mane į girias 
pamatyt tų didžiųjų Kalifornijos “ka
ralių” — Redwoods. Įlipau į busą, žiūriu, 
ateina M. Baltulioniutė — ji irgi važiuo
ja ten. Atvažiavus mums pas dd. Karo
sus, radome dd. Mugianius ir, susėdę vi
si, važiuojam. Sugrįžus po linksmos, 
smagios ir tikrai stebuklingų vaizdų ke
lionės, radome d. Šaikienę su dukrele, 
Jessie, ir jūreiviu A. Clowd, laukiant 
mūs. Dr-gė Šaikienė ir Jessie iš Chica- 
gos/Jis čia apsigyvenę laikinai. Jessie 
visiems žinoma LDS jaunimo veikėja Či
kagoje. &

Tai surprizas Ksaverai Karosienei.. 
Šiandien jos gimtadienis. Pavalgę pui
kius pietus, palinkėję d. Karosienei “hap
py birthday,” pasikalbėję, jau turime 
skirtis — ryt visiems reikia dirbti.

(Bus daugiau)

Broadway Einant

šeštadienio popietį traukiu 
pėsčias Broadway gatve namų 
link. Tarpe B ir D gatvių, de
šinėj, yra keliolika margų duo
bėtos žemės, tai buvusių stu- 
bų ženklai. Geros ir prastos 
stubos nuverstos, Keleivio bu
vęs namas irgi dingęs, tik 4 
ar 5 mūro pastatai išlikę, jų 
tarpe ir Rymo katalikų lietu
vių bažnyčia.

Lietuviai katalikai nepasi
tenkinę tokiu reginiu ir sako: 
“Paliktume šią bažnyčią, kad 
turėtume katą. Norėjome pirk
ti ant Broadway, arti G gat
vės, gera vieta ir puiki baž
nyčia, bet protestonai nepar
davė, bet lietuvius ‘bambizus,’ 
tai priėmė.” čia “bambizais” 
vadina lietuvius, išpažįstančius 
protestonų tikėjimą.

štai ir E gatvė, vis dar 
yra lietuvių centras, nors 
tuvių svetainė sudegė, 
skiepas išliko ir Lietuvių
liečiu Draugija užlaiko 'užei
gą savo nariams ir svečiams. 
Skersai gatvės Darbininko pa
talpa, kaimyninkystėj yra So. 
Boston Savings Bankas, kur 
daug lietuviai padėję savo su
taupą. Ir jeigu tik oras paran

oia 
lie
bet 
Pi-

kus, tai čia visada, vakarais, 
atrasi keliolika lietuvių parė
musių sieną, it sargai, ir stovi, 
ar tai sieną “laiko,” o gal sau
go, kad kokis nenaudėlis neiš
neštų jų. pinigų?

Staptelėjau ir aš, ir štai pi
lietis A. P., buvęs delegatu 
lietuvių konferencijoj, Pitts- 
burghe, prislėgtu balsu “aiš
kino” klausovams karo eigą.

“Cenzūra nepraleidžia tei
singų žinių, — sako jis, — 
vien tik gauname propagandą. 
Vokiečiai, galimas daiktas, 
kaip buvo Kryme, taip ir yra, 
gal ir Kijevą laiko, gal būt, ir 
iš Rymo nepasitraukė, o kas 
dėl Amerikos ir Anglijos armi
jos, išlipusios Francijoj, tai 
dar mes nesame tikri, kad ji 
nebus sugrūsta į marias. Taip, 
ir kas dėl skelbimo orlaiviais 
griovimo Vokietijos centrų, tai 
taip pat yra tik propaganda. 
Gal būt, Amerikos lakūnai iš
meta bombas kur į balas, savo 
tarpe apsidaužo, kad galėtų 
grįžę pasigirti, kad su vokie
čiais dalyvavo kautynėse.”

Taip aiškino tas lietuviškų

kryžiokų, suklaidintas Pittsbur
gh© konferencijos delegatas. 
Esu įsitikinęs, kad lietuvių 
tarpe jis labai mažai ras to
kių, kurie tikės jo hitleriškai 
propagandai!

Einu toliau, štai ir patalpa 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto. Įeinu į vidų, kelios 
darbščios moterys dirba, siu
va; drg. Žekonis pundelius 
krauna į dėžes, atrodo, jis su
sirūpinęs.

—Kodėl tokis nesmagus, gal 
piktas? — kas tai jo klausia, 
— gal darbas netinka?

— Man darbas tinka, bet 
Minkai nupirko šias krautuves 
ir manau, kad jie mus čia ne
laikys, — atsako jis.

—Tai atrado bėdą,
daugiau jau krautuvių
So. Bostone, ar ką? Jeigu va
rys iš čia, tai eisime kitur. Be 
krautuvės negalima apsieiti.; 
Matote, kiek turime daug dra-j 
panų Lietuvos žmonių pagal
bai, be vietos negalima, — at-

\ /
♦ *\ - L
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siliepė vieng m/)terfe, taisanti 
drabužius.^ / t

—Bet žinai, kiek čia darbo 
įdėta, viskas gražiai išmalia- 
vota, — sako kitas. — Na, bet 
nieko nepadarysi, Minkai yra 
geri žmonės, jie mus nevarys 
laukan tik pasitenkinimui, bet 
jeigu jiems reikės daugiau vie
tos dėl jų gėlių, tai turėsime 
pasitraukti, kitur įsirengsime, 
bet darbą vėsime pirmyn.

Aist.
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DIENRAŠČIO

LAISVES

PIKNIKAS
Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠCIAUS 
CLINTON 

PARK
Betts & Maspeth Avės. 
MasPETH, L. I., N. Y.

PUIKI PROGRAMA
Dainuos šie chorai:

Aido choras
Vad. Aldona Anderson
SIETYNO CHORAS 

iŠ Newark, N. J. 
Vad. B. Šaknaitės

PIRMYN CHORAS 
iŠ Great Neck, N. Y.

Laisvės Red. sakys prakalbą

Lawrence, Mass kad greičiau sumuštame mūsų 
priešus, kad mūsų sūnūs grei
čiau galėtų pas mus sugrįsti.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink s4vo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę! \z—-

LaViųtis, šviestis niekad 
nėra pervėlu. Skaitykit gc- 

i ras krivgąš.

FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešame Methuen, 
Lawrence gyventojams ir mū
sų artimiems kaimynams, kad 
bus pardavimas Penktosios 
Karo Paskolos bonų, nedėlioj, 
birželio 25 d., 2 vai. po pietų, 
Maple Parke. Visi bendrovės 
šerininkai ir pritarėjai ateiki
te ir pasipurkite po karo boną, 
kad greičiau laimėtume karą,

Būkite visi ir visos, nedėlioj, 
25 d. birželio, atlikime šią mū
sų patrijotinę pareigą.

Bendroves Komitetas.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

• -

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui
Norime atkreipti atydą, kad dabar turime naujų, 

patogių pataisymų.
♦

Iš Now Yorko galima atvažiuoti busais ir Iludsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4.

par

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoįa 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

F. W. SH ALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

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

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

Tel. .GLenmore 5-6191

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

CHRONIŠKOS LIGOS
odos, nervų ir PILVO, IIEMORRIIOIDAI ir ki- 

fiįįfa I tos Mešlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
Saros skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

, ME D ĮKALI S IŠTYRIMAS >2.

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekrn. 9 A. M. — 2 P. M.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji-
UrK > Ui Jg mo pataisymus viršaus

500 daktarų ir kitokių 
xAmEX profesijų žmonėms, taip-

V y gi jų šeimoms ir jų pa-
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

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
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

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

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinami aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661I GREEN STAR ®R & GRILL ?
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teafro)

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj krelpkitčs pas mus. Patarnavimai 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
, ..p. , ................... .......... :-----------------------------------------------------------------------
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JAPONAI ĮSIVERŽĖ J 
CHANGSHA, CHINIJOJ

Chungking, birž. 20. — 
Pripažįstama, kad japonų 
kariuomenė įsiveržė į tvir
to viską Chinijos miestą 
Changshą, geležinkelių cen
trą, kur chinai jau nuo pir
miau buvo visomis pusėmis 
apgulti.

Bet chinai turėjo naujų 
laimėjimii ties Tengchungu, 
Yųnnan provincijoj.

Burmoje chinai pasitrau
kė iš savo neseniai užimto 
Lunglingo, vengdami ap- 
siautimo iš japonų pusės.

Hartford, Conn:
Mūsų Kolonijos Lietuviai Gra

žiai Pradėjo 5-tos Karo
Paskolos Kampanija

Birželio 11 d., Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubas, savo 
svetainėje, surengė masinį pa
rengimą be įžangos — koncer
tą, prakalbas ir šokius, kaipo 
atidarymą kampanijos už 
Penktą Karo Paskolą.

Pirmininkavo kliubo gaspa- 
dorius Frank Haiko labai su- 
gabiai. Atmaršavo vietinė lie
tuvių legionierių ir moterų 7 
kuopa, priešakyje su kliubo 
pirmininku, J. Pilky, vadovau-; 
jant W. žalnieraičio, su vėlia-! 
vomis. Publika juos pasitiko 
atsistojimu, buvo su griežtas 
tinkamas maršas.

Koncertinę programą atida-: 
rė dainininkė Anna Vailionis,) 
su kitų pritarimu, sudainuo
jant Amerikos himną, o paskui 
padainavo dar kelias daineles.

Sofija Januškevičius (John
son), šešių metų mergaitė, 
su gabiais nudavimais, pasakė 
lietuvių ir anglų kalbose de
klamacijų, kurios rišosi su bo- 
nų pirkimu, ragino lietuvius 
vieningai remti karo laimėji
mo pastangas.

Grupė artistų šoko įvairius 
klasiškus šokius. Koncertinė 
programa publikai labai pati
ko ir gausingai gavo aplodis
mentų.

Sekė kalbos. Pirmiausiai 
kalbėjo kliubo pirmininkas J. 
A. Pilky. Jis ačiavo publikai 
už skaitlingą atsilankymą, 
trumpoj sutraukoj ragino vi
sus remti karo pastangas, pirk
ti bonų, aukoti kraujo Raudo
najam Kryžiui. Jis atsišaukė į 
dalyvius pirkti bonus, nes tas 
padės greičiau sunaikinti Hit
lerį ir jo kraugeringas genges. 
Baigdamas, jis išsiėmė iš kiše- 
niaus dokumentus, ką buvo 
užtraukta paskola ant namo 

PIKNIKAI
šiose vietose yra rengiami Laisves 

naudai piknikai:

BROOKLYN, N. Y.

Liepos-July 2, Clinton Park 
Betts and Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

BOSTONO APYLINKĖ

Rugpjūčio—August 12 ir 13
Tai Dviejų Dienų Piknikas 

lietuvių Tautiškame Parke, 
Montello (Brockton), Mass, 

ft

PHILADELPHIA, PA.
Jų Piknikas J vyks Prieš Labor Day 

Rugsėjo-September 3

tS

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41»t STREET . LONG ISLAND CITY, N. V.

jį perkant, o dabar jau viskas 
atmokėta, ir sudegino. Jis pa
reiškė, kad Hartfordo lietuviai 
turi savo centrą, turi kur susi
rinkti ir veikti. Publika griaus
mingais delnų plojimais paly
dėjo šį laimėjimą.

Anglų kalboje kalbėjo ad
vokatas Joseph Griffin, kon- 
gresmanas W. Miller, komisi- 
jonierius Cornelius Moylan ir 
vietoj Conn, gubernatoriaus 
buvo jo atstovas Auzas Mit
chell. Visi jie kalbėjo už pir
kimą karo bonų, už rėmimą 
karo laimėjimo pastangų ir 
atidavė kreditą lietuviams, 
ypatingai kliubui, už gerą dar
bą.

Prakalboms užsibaigus buvo 
šokiai ir karo bonų išpardavi
mas. Viso bonų parduota arti 
$50,000 vertės. Liet. Amerikos 
Piliečių Kliubas pirko už $1,- 
000, Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija už $1,000, Šv. Jono 
Evangelistų Draugija už $500, 
Laisvės Choras už $200, SLA 
124 kp. už $100. Pavienių as
menų vardų nesuminėsiu, nes 
ne visų žinau.

Publikos buvo apie 800. Pa
rengimas pilniausiai pavyko. 
Garbė kliubui ir veikėjams už 
šias pastangas. Liet. Amerikos 
Piliečių Kliube bus pardavinė
jami karo bonai be sustojimo. 
Lietuviai, pirkite per kliubą. 
Pardavinėjama bus nuo 4 vai. 
iki 12 nakties, o sekmadie
niais nuo 12 vai. iki 9 vai. va
karo.

Teisybės Mylėtojas.

Masinės Prakalbos, Koncertas 
ir Judžiai

Paminėjimui trijų metų So
vietų Sąjungos didvyriškos ko
vos prieš barbarišką hitleriz- 
mą įvyks parengimas penkta
dienį, birželio 23 d., 8 vai. 
vakare, Bushnell Memorial 
svetainėje.

Bus rodoma ir sovietiniai ju
džiai “The Russian Story.“ 
Kalbės rusų generolas Viktor 
Yakhontov, Sovietų laivyno 
komandierius Skriabin, atašė 
Sovietų Sąjungos ambasados iš 
Washington©, chinų veikėja 
Liu Lang-Mo ir Anglijos am
basados atstovas.

Bus labai gera koncertinė 
programa, grieš armijos be- 
nas ir dalyvaus kitos žymios 
jėgos. Parengimą rengia Rus
sian War Relief. Pirmininkaus 
buvęs miesto majoras Mr. Wal
ter E. Matterson.

Lietuviai ruoškitės masiniai 
dalyvauti, nes tai labai svarbi 
bus programa, labai geri kal
bėtojai ir svarbūs krutami pa
veikslai.

įžanga tik 60 centų.
Hartfordietis.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI 
PRIE MILLING IR KITŲ 

FABRIKO MAŠINŲ
MOTERYS 

OPERAVIMUI LENGVŲ 
MAŠINŲ

BERNIUKAI 
DIRBTI KAIPO PAGELBININKAI

KARINIAME FABRIKE 
REIKALINGA U.S.E.S. PALIUOSAVIMAS 

Kreipkitės 8-12 A. M., 1-5 P. M. Vakarais sulyg sutarties.

THE BATES MFG. CO.
18 CENTRAL AVENUE, WEST ORANGE, N. J.

(145)
■ ■

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR MOTERYS 
BUDINKŲ VALYTOJAI
Kreipkitės asmeniškai j 

Room 301

ACETYLENE UGNIM LYDYTOJAI. REIKIA 
TURĖT KELETAS METU PATYRIMO PRIE 
TANKU DARBO. NUOLATINIS DARBAS 
TINKAMAM VYRUI. ALGA PRIKLAUSYS 

NUO GABUMO.
RANDALL WELDING WORKS 

410 EAST 93RD ST.
(145)

540 Broad Street, 
Newark, N. J.

Pirmadienį iki penktadienio 
9 A. M. iki 4 P. M. 

Šeštadieniais 9 A. M. iki 11 A. M.

NEW JERSEY 
BELL TELEPHONE CO.

darbininkai, dabar dirbanti būtinose pramonė
se bei veiksmuose, nebus priimami be 

pareiškimo apie savo atliekamumą.
(145)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KILNOJIMUI KAVALKUOSE MEDŽIAGAS.
70c į Valandą. Garantuojama Viršlaikiai už 

Laiką ir Pusę.

L. & L. RIGBY SHRINKERS, INC. 
806 West 37th St.

(115)

SU PERINTENDENT
41 šeimos, 4 aukštų (repais laipiojimo namas.
Gaus gerą mokestį ir 4 kambarių apartmentą, 

Brooklync.
TRIANGLE 5-0831

---- -—.—---- ----—__ ■ ______ (148)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI VYRAI

Dirbti Fontaninio syrupo išdirbimo fabrike.

AUTO VIRŠŲ IR 
FENDERIŲ VYRAS 

Taipgi
PATYRĘS AUTO MECHANIKAS 

Aukšta Alga. Nuolat.

NUOLAT. GERA ALGA.
Laikas ir pusė už viršlaikį.

RICHARD FRANK & CO.
32 LEXINGTON AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
(145)

M. & H. AUTO BODY
402 EAST 24TII ST.

(145) PLATFORM•

LOADERS
V Y R AI—B ERNIUK AI

Patyrimas nereikalingas. Gera alga, nuolat. 
BARNETT TRUCKING, 463—7th Ave.

(151)

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolat.

GERA ALGA
Daug viršlaikių.

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO., 

58 GARDEN ST., 
BROOKLYN.

(151)

Pilnam Laikui — 
Vidurnaktinis šiftas

8 VALANDOS
DALIAI LAIKO 

Anksti Vakarais ar
REIKIA VYRŲ

Maliavų Dirbtuvei. Patyrusių ir be patyrimo. 
40 VALANDŲ SAVAITĖ. 

DAUG VIRŠLAIKIŲ.
Nuolatinis Darbas. Pokarinės Progos. 

Prisilaikykite WMC Taisyklių.
CLOVER LEAF PAINT

& VARNISH CORP.
43-43 VERNON BLVD., 
LONG ISLAND CITY.

(147)

Po Vidurnakčio
4 Valandos Kasdien

Kreipkitės

ARROW CARRIER CORP.
Park St. ir Getty Avenue 

Paterson, N. J.

** (145)

Lydymo ir boiler darbas. Gera alga.
Nuolatinis darbas.
JEROME 7-8825.

(147)
STOGDENGIAI 

DAILYDĖS 
PAGELBININKAI

Asfaltiniai stogai ir sujungimai sietų ir nuo 
audros langų apsaugos darbas. Iš vidaus ir iš 
lauko darbas Brooklync. Mokestis nuo valan
dų, pridedant bonų planą. Kreipkitės į Mr. 
Kinon, Olson Co., Inc., Marboro Theatre 
Building, 68-17 Bay Parkway, Brooklyn.

Room 101. Telefonas BE. 6-9228, 
tarpe 9:30 A.M.—10:30 A.M.

(151)

PRANEŠIMAMS KITUR
WATERBURY, CONN.

Russian War Relief Komitetas 
šaukia su Liet. Pagelbos Teik. Ko
mitetu perims Victory House, mies
to Centre, parduoti bonus, birželio 
22 d. nuo 9-nių ryto iki devynių
vak. Prašome visų atženklinti šią 
gedulingą dieną nacių užpuolimo 
ant mūsų Lietuvos kaipo dieną pir
kimo bonų, tai bus puikiausis atsa
kymas už mūsų brolių kančias po 
nacių jungu. — Komisija. (144-145)

ELEKTRA LYDYTOJAI. TURI BŪT PATY
RĘ PRIE GAMYBOS DARBO. NUOLATINIS 
DARBAS TINKAMIEM ASMENIM. ALGA 

ALGA PRIKLAUSYS NUO GABUMO.
RANDALL WELDING WORKS 

410 EAST 93RD ST.
(145)

NEBŪKITE

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paira 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo Ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgia?

TAMSONO AID ISO L. tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligU yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių'ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderi pasiųsime pro
duktus.

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA.
40 Valandos, laikas ir pusė.

CAMPBELL CARPET CLEANING
612 East 15th St.

(147)

AUTO MECHANIKAI 
Patyrę prie trokų. 

$61.86 UŽ 53 VALANDAS
LAURIE AUTO CO., 

162 Christopher St., N.Y.C.
(147)

VYRAI
Dirbti sandėlyje. 

NUOLATINIS DARBAS.
Kreipkitės:

HENRY J. COMENS, INC.,
49 WATER ST., N. Y .C. 

__________________________________________ (147)

AUTO MECHANIKAI 
AUTO MALIAVOTOJAI 

MECHANIKŲ 
PAGELBĖTOJ AI

Ankštos algos mokamos. Ideališkos darbo 
sąlygos. Apdraudos Protekcija. 

Vakacijos apmokamos.
Kreipkitės: 

ELLIOT MOTORS
1115 N. Broad St., Woodbury, N. J. ' 

__________________________________________ (147)

VYRAI VYRAI
Viršaus 38

Reikalingi Abelnam Dirbtuvės 
Darbui.

Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas 

VAKACIJOS SU ALGA 
Būtina Pramonė 

REIKALINGA PRISILAIKYTI 
WMC TAISYKLIŲ.

48—VAL.; 5 DIENŲ SAVAITĖ 
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA 
Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, 

Baigiantis Penktadieniu.
Tarpe 9 A. M. iki 5 P. M.

Mes esame sena įstaiga, turinti darbų ap
skritiems metams. Kaip mes visados turėjome 

nuolatinių darbų prieš karų, taip mes 
turėsime dabar ir po karo.

WHITE METAL 
MFG. COMPANY 

1012-1024 GRAND ST., 
HOBOKEN, N. J.

Jei jūsų buvusysis darbdavys turėjo Sutartis 
su būtina pramone, tai nesikreipkite be pa

reiškimo iš U.S. Employment Service.
(149)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
CHEMIKALŲ FABRIKE 

UŽDIRBSIT BESIMOKYDAMI
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

U. S. INDUSTRIAL 
CHEMICAL, INC.

400 DOREMUS AVE. 
NEWARK, N. J. 

Kreipkitės ar skambinkite Mr. Barnes 
MITCHELL 2-0800.

(148)

VYRAI
Medžio Kilnojimas. 60c Į VALANDĄ. 48 Va- 

LANDŲ SAVAITĖ. $31.20 I SAVAITĘ.
Nuolat.

FAGAN, 204 WEST HOUSTON ST., N.Y.C.
(145)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM. LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS
NUOLATINIAI DARBAI

IS būtinų darbų reikia paliuoaavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.
 (X)

V-Y-R-A-I
Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 

Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga. 
Geros vietos, dabar atviros saldainių 

dirbtuvėje, Philadelphijoje.
PETER-PAUL, INC.

Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford "L,” Busais B. ir .J 
ir K; gatvekariais linijos 8, 5 ir 59 ; gatve- 
karis 75 ir Bus “P" sustoja prieš pat fabri

ką. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M.
PRADEDANT PIRMADIENĮ, BAIGIANT 

PENKTADIENĮ. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

PETER - PAUL, INC.
1150 ORTHODOX ST., 
PHILADELPHIA, PA.

(145)

VYRAI
Dirbti Prie

LENGVO SVORIO ODŲ
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIAI

Prisilaikykite WMC taisyklių,

L. J. FREBEL & SONS, 
499-501 MAIN ST., 
BELLEVILLE, N. J.

‘ ... ..

APVALYTOJAI
Sodų Prižiūrėtojai ir Paprasti 

Darbininkai.
Apartmentinių Namų Kiemų 

Išvystymui
116-09 QUEENS BLVD. 

FOREST HILLS, L. I. 
Boulevard 8-2880

(146)

LATHE DARBININKAI 
MAŠINISTAMS 

PAGELBININKAI
KRITIŠKAS KARINIS DARBAS 

DIENINIAI—NAKTINIAI ŠIITAI 

STANAT TOOL
47-28 37TH ST. (IRT RAWSON) 

LONG ISLAND CITY.
__________________________________________ (147)

RAKANDŲ PALIŠIUOTOJAI
Patyrę Toje Srityje ‘

Geros Rūšies Rakandai 
PASTOVUS DARBAS X

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Kreipkitės.

HATHAWAY’S WAREHOUSE
517 WEST 29TH ST 

_______________CITY___________ (146)

APVALYTOJAS
Nuolatinis darbas aukštos rūšies 

rakandų krautuvėje

HATHAWAY’S 
51 WEST 45TH STREET, 

_______________CITY___________ (146)

SUDĖTINIŲ LYDYTOJAI 
ELEKTRA LYDYTOJAI 

PAGELBININKAI 
Viršiausios algos mokamos. Reikalingas 

paliuosavima^. 
C. R. SHAW 

Pine & Cherry Streets, 
Delawanna, N. J. Pa. 2-5071
__________________________________________ (149)

MEDŽIO KILNOTOJAI
NUOLATINIS DARBAS 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI 

JOHN McKENNA, INC. 
FOOT OF COURT ST. 

BROOKLYN. 
(145)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI 

IR 
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkltėi

Penn Stevedoring Corp. 
PIER 28—NORTH RIVER, 

N. Y. C. (X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 

GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMXTO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

MERGINOS AR JAUNOS MOTE
RYS DIRBTI MALIAVŲ IŠDIR- 
BYSTĖS RAŠTINĖJE, 5 DIENŲ 
SAVAITE. GERA ALGA. KREIP
KITĖS CLOVER LEAF PAI^T 
AND VARNISH CORP., » j) 
43-43 VERNON BLVD., L. T. CITY.

(145)

MERGINOS ir MOTERYS
(Nereikia Patyrimo)

YRA REIKALINGOS

LENGVAM
STATYMO DARBUI

Pilna Alga
Laike Mokinimosi

Užbaigus lavinimosi periodą produk
cijos bonai, mažiausia 15% yra 

garantuojami.

Dar pridedama 10% bonų dirban
tiems 2-rais ir 3-čiais šiltais.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
DEPARTMENTĄ

Western Electric Co.
Room 400, 4-tos lubos

403 HUDSON ST., N.Y.C.

Pradedant Pirmad., baigiant šeštad. 
8:30 iki 4:30.

Iš būtinų darbų reikia pasliuosavimo

(148)

MERGINOS IR MOTERYS
Statymui medinių dalių

OPERATORĖS
Prie šilkinio Musliono išdirbimo.

40 VALANDŲ SAVAITĖ, PRISIDEDA 
VIRŠLAIKIAI.

NUOLATINIS DARBAS.
Jei prie karinių darbų, tai nesikreipkite.

VhiURICE LONG CO.
_____ .S 416 E. 176TH ST. ,

BRONX, N. Y. W
(145)

MOTERYS
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO PRIE 
RANKOM PROSIJIMO IR SPOTTING DAR

BO. GERA ALGA. 5 DIENŲ SAVAITĖ, 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

ASTORIA 8-6156 (147)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MODERNIŠKŲ KEPURIŲ 
KOPIJUOTOJOS 

Geresnes Rūšies Kepures
GERA ALGA

FLORENCE REICHMAN
1 West 57th St., 

NEW YORK.

MERGINOS
Pakavimui 

Be Išsilavinimo
GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ. 

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO.

58 GARDEN ST., 
BROOKLYN.

_______________________________________ (151)

z--> OPERATORĖS
pnįe SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ. NUOLATINIS 
DARBAS. REIKALINGAS ATLIEKAMUMO 
X PALIUDIJIMAS.

VOGUE FOUNDATIONS,
62 SHIPMAN ST., NEWARK, N. J.

(149)

MERGINOS--MOTERYS
užsakymų išpildytojos

SPECIALĖS ATYDOS KREIPIAMA
Į PRADINES

Nuolat!
Daliai laiko!

Ar Tik Vasaros Mėnesiais!
GERA ALGA 

48 valandų savaitė įsiskaito
8 VALANDŲ SAVAITE
Tik % dienos šeštadienį

Sena Įsteigta Išdirbystė 
Moteriškų Suknelių Patterns

Conde Nast Publications, Inc.
114 East 32nd St. (10th floor) 
Tarpe Park ir Lexington Aves.

_________________________________________ (149)

MERGINOS-MOTERYS
Ziperių Sudėjėjos

Inspektores
Siuvamų Mašinų Operatores 
Patyrusios ar be patyrimo.

LAMAR SLIDE FASTENERS CORP.
120 EAST 16TH ST., N.Y.C.

(146)

MERGINOS-MOTERYS
18 Metų ir viršaus 

Reikalingos Kaipo Mašinų 
Operatorės

Ir Kitam Fabriko Darbui.

Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas

VAKACIJOS SU ALGA
Būtina Pramonė

REIKALINGA PRISILAIKYTI---------
WMC TAISYKLIŲ.

48—VAL.; 5 DIENŲ SAVAITĖ 
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA 
Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, 

Baigiantis Penktadieniu.
I Tarpe 9 A. M. iki 5 P. M.
Mes esame sena įstaiga, turinti darbų ap
skritiems metams. Kaip mes visados turėjome 

nuolatinių darbų prieš karą, taip me» f 
turėsime dabar ir po karo.

WHITE METAL I
MFG. COMPANY

1012-1024 GRAND ST., 
HOBOKEN, N. J.

Jei jūsų buvusysis darbdavys turėjo sutartis 
su būtina pramone, tai nesikreipkite be pa

reiškimo iš U.S. Employment Service.
(149)

MOTERYS
DALIAI LAIKO

PENTRĖS DARBININKĖS
VIRTUVĖS DARBININKES |

NUO 11 A.M. IKI 8 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M. A

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

CD

MERGINOS
Naujienybių Vyniojimas 

ant Ice Cream
55c I VALANDĄ PRADŽIAI
Laikas ir puse už šeštadienius

DUODAME UNIFORMAS
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS

777 KENT- AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

” IX)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO A

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS
/ PRIE STEAM TABLE
< INDŲ MAZGOTOJOS

Į VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI • 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI '

IŠ būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S I
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
\5 P. M IKI 8 P. M.
\1381 Broadway,

įtartį 38th St.), N, Y. 
\ > _ . _ m
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Pravirko už Fašistų 
Motiną

J. V. nerei- 
neščiai mo-

nori užmar- 
jog ši

Be kitų visokių komercinėj 
spaudoj plepalų ir krokodiliš- 
kų ašarų už fašistišką “mažy
tę Finliandiją,” laikraščio Dai
ly News kolumnistas Ed. Sul
livan dar štai kaip pravirko:

“Ponia Hjalmer J. Proko- 
pe, žmona paliepto išvažiuoti 
iš šio krašto finu ministerio, 
laukiasi kūdikio bėgiu poros 
savaičių (Valstybės Depart
mentas ką tik leido jiems 
Jaukti garnio aukštutinėj da- 
lyj New Yorke valstijos). . . 
Man atrodo, kad 
k ėjo skelbti karo 
tinai...”

Ponas Sullivan
sinti Amerikos žmones, 
ponia atstovauja fašistus-hitle- 
rininkus ir viską žiauriausi pa
saulyje. Ta šaika nedvejojo 
paskelbti karą milionams mo
tinų, bombomis, ligomis, badu 
išmušė milionus visokio am
žiaus motinų ir jų vaikų.

Leidimu poniai fašistei per
gyventi gimdymą mūsų krašte 
po to, kai finų valdžia atsisa
kė sustabdyti prieš mus karą, 
mūsų vyriausybė parodė ne 
per mažą, bet kupiną saiką 
žmoniškumo. Verkšlenimas dėl 
ponios Procope “vargo“ tik 
tarnauja brutališkajam fašiz
mui.

Sutkai ir Juknis Važiuo 
ja Pas Bloznelius

Sovietų Sąjungai Pagerbti 
Mitinge Žymūs Kalbėtojai
Sovietų Sąjungai pagerbti 

masiniame mitinge, įvyksian
čiame sukaktyje trijų metų jos 
didvyriško maršavimo išlais
vinti pasaulį nuo fašistiško 
barbarizmo, birželio 22-ros va
karą, Madison Square Gaidie
ne, bus atstovauta amerikinio 
gyvenimo visos sritys, visos 
grupės, išskyrus fašistinę.

Tarpe vadovaujančių mitin
go rėmėjų (sponsors) randasi 
William Green, Thomas W. 
Lamont, Philip Murray, James 
G. Patton, Mrs. Franklin D. 
Roosevelt, Thomas J. Watson, 
A. F. Whitney, Wendell Will- 
kie, Owen D. Young.

Kalbės Herbert II. Lehman, 
buvęs gubernatorius, dabar 
kare nukentėjusioms Jungti
nėms Tautoms Pagalbos ir At
sistatymo -direktorius; senato
rius Claude Peper, brig. gen. 
Charles M. Wesson iš J. V. 
Armijos, Automobilių Darbi
ninkų Unijos vadas R. J. Tho
mas, Russian Wai’ Relief pre-

zidentas Edward C. Carter ir 
tos įstaigos New Yorko Miesto 
Komiteto pirmininkas Harold 
II. Helm. Kunigas Charles K. 
Gilbert praves maldą.

Alexander Kapustin, Sovie
tų ambasados reikalų vedėjas, 
atstovaus Sovietų vyriausybę 
vietoj Andrejaus Gromyko, 
kuris šiuo tarpu yra išvykęs 
Maskvon.

Masės newyorkiečių, tikima
si, perpildys milžiniškąją Gar
delio salę, talpinančią 22,000 
publikos. Toje minioje bus ir 
lietuvių, ne vieni iš jų yra iš 
anksto įsigiję ir bilietus, kiti 
skubins tiesiai iš darbo įsigyti 
juos mitingo vakarą, kad būti 
dalyviais to istoriško, visų 
Amerikos partijų ir luomų ren
giamo Sovietų Sąjungai, didvy
riškai Amerikos talkininkei, 
pagerbti mitingo. Tikietų kai
nos yra nuo 
Pradžia 7 :30. 
dasi prie 50th 
New Yorke.

84c iki $3.40. 
Garden as ran- 

St. ir 8th Avė.,

Yra Dvi Ispanijos; Vie 
na Reikėtų Paremti

Žaibas Piktai Trankė 
Miestą ir Apylinkę

Užėjęs žaibo (su lietuvių

Girtavimas be Saiko 
Nuvarė į Kapus

Mrs. Jean Policano, 32

Trečiadienis, Birželio 21, 194*

“They Met in Moscow” 
Paskutines Dienos

Muzikališkas, jaudinantis 
romansas Sovietų filmoj “They 
Met in Moscow” rodomas jau 
paskutinę savaitę World Tea
tre, 153 W. 49th St. (netoli 
7th Ave.), New Yorke. Tai 
filmą, kuri duoda jausmams 
šventę, smagumo, bet sykiu tu
ri ir reikšmę. Filmos žvaigž
dės, pirmoj vietoj, turi visuo
meninį gyvenimui tikslą ir kai
po toks tokį karštai pamyli, 
pasišventusiam atlikime savo 
darbininkiškai tėvynei pareigų 
deda pamatą savo meilei ir 
būsi m a m g.y v e n i m u i.

“The New Moon” (gyvųjų), 
muzikališkas romansas, tebe
vaidinamas miestavame Muzi
kos ir Dramos Centre, 131 W. 
55th St., New Yorke.

Nauji Veikalai, Filmos
“Love on Leave,” komedija 

apie du jūrininkus, pradeda
ma vaidinti Hudson Teatre, 
44th St. ir Broadway, New 
Yorke. Pirm pradėsiant ant 
Broadway, trupė apkeliavo 
eilę kitų mestų.

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS 
Imkite 6 butelius, Šiandien!

Per kelis pastaruosius me
tus mes girdime apie fašistinę 
Ispaniją, Hitlerio pastumdėlio 
Franco Ispaniją. Tačiau taip 
pačioje Ispanijoje, taip Ispani
jos išeivijos miniose tebegyvuo
ja laisva, liaudiška Ispanija, 
tai yra — tebegyvuoja stipri 
viltis, kad Hitlerio, Mussoli- 
nio ir ispanų savo krašto išda
viku hitlerininkams anais me
tais pasmaugta liaudiška res
publika nusikratys fašistinio 
režimo ir grįš j garbingų de
mokratišku kraštų eiles, t. c

Kovotojai už išlaisvinimą 
Ispanijos ir jų draugai šaukia 
organizacijų konferenciją pri
sirengimui prie Fiesta Repu- 
blicana, didžiojo liaudiečių ir 
jų draugų sąskridžio, visuomet 
rengiamo liepos menesį, res
publikos sukakčiai paminėti ir 
sutraukiančio t ū k s t a iltinius 
skaičius publikos.

Konferencija įvyks birželio 
21-mos vakaro 8 vai., Hotel 
Commodore, Lexington Ave. ir 
42nd St., New Yorke. O fiesta 
—koncertinis piknikas — ren
giama liepos 22-rą. Lietuvių 
organizacijoms, kurios taip 
broliškai rėmė respublikiečius 
anais metais, reikėtų paremti 
ir dabartinius jų žygius už 
gimtinės išlaisvinimą.

filma apie 
barbarizmą ir Sovietų 

Tolstojaus

“Days of Glory, 
nacių
partizanus Leono
numylėtoj sodyboj Jasnaja Po-
liana, birželio 16-tą 
rodyti RKO 
Broadway ii’ 
Yorke.

pradėta
Palace Teatre,
47th St., New

Paramount

Pepsi-Cola Company, Long Island City, N.Y. ’

MIRE
Ona Valiskevičienė, 51 m. 

amžiaus, 310 Stagg St., Brook
lyn, mirė birželio 17 d., Kings 
County ligoninėje. Kūnas pa
šarvotas Bieliausko koplyčioj. 
Bus palaidota birželio 21 d., 
Šv. Jono kapinėse. Paliko nu
liūdusius 3 sūnus ii’ 2 dukte
ris; 2 sūnūs yra Dėdės Šamo 
k ariuomenėje.

Laidotuvių apeigas aprūpina 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Laivynas Nevartosiąs 
Laivo Normandie

Pataria Saugotis Šuny

Apdegęs, skendęs ir paskiau 
ištrauktas iš dumblo prieplau
koje milžinas laivas Norman
die nebūsiąs pertaisytas kari
niam vartojimui, J. V. laivynas 
aprokavęs tą operaciją būsiant 
per sunkia ii' per ilga dėl sto
kos tam tikrų medžiagų ir 
darbo jėgų. Menama, kad po 
karo jis bus galima atsteigti 
į keleivinį laivą su apie 60 mi- 
lionų dolerių iškaščiais, apie 
puse to laivo pabudavojimo 
kainos.

Normandie iškėlimo darbai 
kainavo $3,750,000.

Sveikatos Departmentas pra
neša, kad Bronxe sugautas 19- 
tas pasiutęs šuo bėgiu visai 
trumpo laiko. Tai rodo, kad 
užkrėsti! šunų mieste gali bū
ti labai daug. Užkrėstų pasiu
timo liga šunų jau buvo pa
gauta ir Brooklyne.

Bronxe dabar suima kožną 
šunį, pamatytą gatvėje palai
dą. Brooklyne, kol kas, jie te- 
bezuja po gatves palaidi, ne
šioja gyventojams pavojų.

Važiavusi automobiliumi į 
Floridą pereitą rudenį Mrs. 
Loder, turtinga ponia, neįtiki
no Kainu Administracijos, jog 
jai užtekę savo šėro gazolinos. 
OPA patvarkė padėti mašiną 
garadžiun visam karo laikui.

Pradėjo Benų
Kontestą

Teatras,
prieš keletą me

m., 
5th 

St., Brooklyne, ir Morton J. 
Seymour, 38 m., darbininkas, 
gyvenęs 75 So. 2nd St., rasti 
uždusę gasu jos apartmente. 
Sakoma, kad ten pirma siautu
si per didelio “linksmumo“ 
audra, o paskui to visko lo
giška išvada — muštynės, ga- 
sas, mirtis. Radę gana išvar- 
totos “amunicijos“ — tuščių, 
dar čielų ir sudaužytų butelių.

prieParamount 
Times Square, 
tų buvo pradėjęs benų vadų 
populiarumo kontestą. Pirma
me, 1936 m., net trys, Glenn 
Gray, Fred Waring ir Guy 
Lombardo, išėjo lygiomis. Se
kamais metais Benny Good
man laimėjo. Nuo to laiko 
daugiau kontestų neturėjo iki 
dabartinio.

Dievuliu perkūnu) kelių die- prižiūrėtoja namo 306 So. 
nų maršrutas į New Yorko 
miestą su apylinkėm pridarė 
visokių netikėtumų. Pirmadie
nio priešpietį vienu tarpu taip 
buvo užtemę, jog gatvėse au
tomobiliams įsakyta užsižieb
ti lempas, o iš tos tamsos pa
sipylęs smarkus lietus per po
rą minučių panėrė gatves van
denyje. Bet ne ilgai tęsėsi, 

i 
žaibas Long Islande užmušė 

Arthur Jenkins, 27 m., dirbu
sį ant gelžkelio, o jo draugą 
sandarbininką a p s t a b i n o. | 
Mieste žaibas nušovė kraštą 
Theresa viešbučio stogo, 125th 
St. ir 7th Avė. Krintančios ply
tos apdaužė vieną senyvą mo
terį ir sudaužė ten buvusį pa
statytą automobilių. Atliuosuo- 
tą stogo kraštą policija nuver
tė, kad prašalinti praeiviams 
pavojų.

Turbūt turėjęs kokį nors 
barnį su metodistais, “perkū
nėlis nuspyrė“ bokštą jų baž
nyčios, 3001 Ocean Ave., 
Brooklyne, o sekęs lietus už
pylė daugelio skiepus.

Artimoje New Jersey—Lin- 
dene 
degė 
kus. 
500
spėjimo užgesyti gaisrą. Sude
gę daug, dar neaprokuotas 
kiekis, aliejaus, Warwicke. 
Ten gaisragesiai dirbo arti ke
turias valandas, kol gaisrą su
valdė.

irw
w

iW
itoa

Jdomaujantiem Daržininkyste

jog dar ne

ir Warwick—žaibas pa- 
gazolinos ir aliejaus tan- 
Lindene sudegę apie 2,- 
galionų gazolinos pirm

dienomis lietuviškos 
savininkai, Ignas ir 
Sutkai, važiuoja j

N. Y., pas farmerius

čiomis 
įstaigos 
Izabelė 
Catskill,
Bloznelius. Su jais važiuoja ir 
aidietis Charles Juknis. Pasta
rasis ten pasiliks ilgesniam lai
kui išsveikti, o Sutkai greit su
grįš.

Beje, prieš keletą dienų Iza
belė Sutkienė turėjo nelaimę: 
prie namų ruošos smarkiai su
sižeidė koją. Tačiaus dabar ji 
jau gali vaikščioti ir neužilgo 
tikisi būti pilnai sveika—Lais
vės piknikui, tai šiur ji bus 
sveikutėlė.

Prekybininkus Nubaudė 
Už Perdėtas Kainas

Greenberg Bros. Iron & 
Steel Corp., 114 N. 4th St., 
Brooklyn, ir 2 jos viršininkai, 
vyriausybės patraukti teisman 
kaltinimu pardavus savo kos- 
tumeriams biskelį aptrauktą 
plienu paprastą geležį už ge- 
riausį plieną.

Jau Išpirko Bonų už 
117 Miliony Dol.

West Flatbush Civilinių Ap
sigynimas sako, 
per vėlu pradėti Victory dar
žovių auginimą ir jie yra pasi
ryžę parodyti, kaip pradėti. 
Birželio 21-mos popiečio 4 :30, 
prie Coney Island Ave. (tarp 
I ir J. Avenues), jų daržinin
kas p. Coates demonstruos so
dinimą daržovių. Jie sako, kad 
daržininkystei dar galima gau
ti ir žemės miesto ribose.

Victory daržų Brooklyne 
šiemet užsodinta 10 nuošimčių 
daugiau parnykščio kiekio. 
Norima užsodinti 25% dau
giau.

Fed erai i ame teisme du pre
kybininkai paukštiena, Fred 
ir Elmer Menke, viršininkai 
Steers ir Menke firmos, 20 
Lawton Ave., New Yorke, nu
teisti po 20 dienų kalėti už 
pardavimą 5,394 svarų kala
kutienos po 5 ir 6 centus virš 
Kainų Administracijos leistų 
kainų. Pati firma nuteista už
simokėti $1,500 baudos.

Kitos firmos, Wishnatski 
and Nathel, 313 Washington 
St., New Yorke, viršininkai 
nubausti pasimokėti 
vertimą kostumerių 
lerių, pipirų, binzų 
flower, kad gauti 
spinach.

New Y'orko valstija iki bir
želio 19-tos buvo išpirkus už 
$117,000,000 Penktos Karo 
Paskolos bonų, iš tos sumos 
mieste buvo išpirkta už $85,- 
631,918.

Lietuviai taipgi perkasi gau
siai. Bonai parduodami Lais
vės raštinėj, 427 Lorimer St., 
Brooklyne.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžiu sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
sAi CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS
ir kitais Žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD

Linksma nauja judžių komedija apie 
tarnaičių klausimų

JACK CARSON * JANE WYMAN 
IRENE MANNING

“Make Your Own Bed”
❖ IR OAR VAIDINIMAS SCENOJ * 
su žvaigžde CAB CALLOWAY ir Jo Ork.

STRAND v.

GERIAUSI GĖRIMAI IR

spe-

282 Union Ave
BROOKLYN

$350 už 
pirkti se- 
ir cauli- 

salotų ir

Scena iš naujos Sovietų filmos “People’s Avengers,” 
birželio 14-tą pradėtos rodyti Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke. Filmą partizanų fotografų nu
imta Hitlerio armijų užnugaryje.

RIDGEWOOD-B’KLYN, N. Y.
Antradienį, birželio 20 d., įvyks 

LLD 55 kp. susirinkimas, šapolo- 
Vaiginio salėje, 147 Thames St. Pra
džia 7:30 v. v. Kviečiame visus na
rius dalyvauti, taipgi atsiveskite ir 
naujų narių. — M. S. (143-144) Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne

Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 
legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
TeL WergreeB <-B612

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PARDAVIMAI
Parsiduoda modernine valgykla 

(Diner). Su pilnais įtaisymais. Yra 
ir alaus laisniai. Parsiduoda prieina
mai. Rašykite: Herman — 920 Fos
ter Ave., Brooklyn, N. Y. (143-148)

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALU KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergrecn 4-6864

I

J $50.00

TAIPGI

I s

----- 1---------------- —

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN© MOTERIMS.

Moterų Apšvietos Kliubo ir mez
gėjų su siuvėjomis susirinkimas 
įvyks trečiadienio vakaro 8 vai., 
birželio 21-mą. Kviečiame ir ne na
res. — Valdyba. (144-145)

EAST NEW YORK & 
RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadienį,-21 d. birželio, 8 v. v. 

Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
ir Atlantic Ave., įvyks ALDLD 185 
kp. susirinkimas. Šiame susirinkime 
turime užbaigti kuopos narių duok
lių mokėjimo. Kurie draugai esate 
apsiėmę nueiti pas tūlus narius į 
namus ir gauti nua jų duokles, pa- 
sistengkite šią užduotį atlikti ir 
duokles atnešti į kuopos susirinki
mą. — V. Paukštys. (144-145)

BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų unijos 54 skyriaus

cialis susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, birželio 22 d., 7:30 v. v. La
bor Lyceum salėje, 949 Willoughby 
Ave. Nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus renkamas delegatas ir dalis 
skyriaus valdybos. — Ch. Nečiuns- 
kas, sekr. (144-145)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į į2 ^te 
Į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
i 0į STANLEY MISIŪNAS

/ D .z-—SsJl SAVININKAS

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

GOODtS’ 
or 
\7 V*®'*
43750

14950 *495°

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




