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KRISLAI
Pasiskubino Gelbėtis. 
Būtų Viskas Pražuvę. 
Mūsų Puiki Dovana. 
Drg. Petrikienė.
Pirmas Dovanų Siuntinys.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

John L. Lewis pajuto, kad 
jo karjerai pasidarė rimtas 
pavojus. Pasidavė ir nusilen
kė vienuoliktoje valandoje.

Mainierių streikas šiuo tar
pu būtų buvus baisi nelaimė 
visam kraštui, o ypatingai pa
tiems mainieriams. Metimas 
darbo ir su demoralizavimas 
karo pastangų, kai penki mi
lijonai mūsų jaunuolių unifor
mose ir šimtai jų žūsta karo 
laukuose, būtų taip nustatę vi
suomenę prieš mainierias, jog 
jų teisingi reikalavimai būtų 
buvę visai pamiršti.

Lewisas yra mainierių ne
laimė. Jis negali suvaldyti sa
vo įširdimo ant Roosevclto.

Iki šiol Roose veltas nepasi
rodė organizuotų darbininkų 
priešu. Priešingai, jisai jiems 
dažnai yra padėjęs. Todėl ir 
dabar, reikia tikėtis, jis nenu
skriaus mainierių. Savo pra
kalboje pereitą sekmadienį jis 
davė mainieriams toki pasiža
dėjimą.

V ___________
Trokų vairuotojų unijos pre

zidentas Daniel J. Tobin, ma
tyt, yra gerai paragavęs troc- 
kistų taktikos. Jo unijoje tos 
politinės veislės nemaža gru
pė.

Iš to jis padarė išvadą apie 
Rusijos trockistus, kurie anais 
metais buvo likviduoti. Tobin 
sako:

“Kokia palaima Rusijai ir 
visam pasauliui, kad trockis- 
tams nepavyko nuversti Stali
ną !

“Jeigu jiems tas būtų pavy
kę, tai dešimts prieš vieną ga
limybių, kad Hitleris tikrai 
šiandien kontroliuotų Rusiją, 
kaip jis kontroliuoja Lenkiją, 
Austriją, Čechoslovakiją, Ho- 
landiją ir kitus kraštus, kurie, 
kadaise buvo laisvi, o dabar 
pavergti. . .”

Šitą istorinę tiesą dabar su
pranta visi. O kai anais me
tais Sovietų vyriausybė tuos 
Hitlerio agentus paėmė už 
sprando, tai daugelis aukščiau
sius kalnus vertė ant Stalino.

Lietuvių Literatūros Draugi
ja labai dėkinga lietuvių tau
tos rašytojams už jų raštus 
žurnalui šviesai ir knygai, ku
rią šiemet išleidome. Tą savo 
dėkingumą nors tiek parody
sime, kad pasiųsime įš Ameri
kos jiems dovanų.

Jiems irgi sunku gyventi. 
Jie dirba, jie rašo, jie kuria, 
jie kovoja. Daugelis jų dėvi 
garbingą Raudonosios Armijos 
uniformą. O vienok suranda 
laiko parašyti mums!

Draugijos Komitetas nutarė 
paskirti šimtą dolerių pasiun
timui dovanų tiems rašyto
jams.

Vargiai kuri kita mūsų vei
kėja paskutiniais laikais tiek 
darbavosi mobilizavimui lietu
vių moterų, kaip draugė K. 
Petrikienė. Jeigu ne jos nenu
ilstančios pastangos, tasai 
mezgimo darbas dėl raudon
armiečių ir Raudonojo Kry
žiaus nebūtų buvęs taip pla
čiai išsivystęs.

Ji rašė, ji ragino, ji sakė 
prakalbas, ji važiavo į kolo
nijas ir organizavo, mezgėjas.

Bet laikinai jinai turėjo nuo 
to prakilnaus darbo pasitrauk
ti. Sveikata jos pašlijo. Atsi
dūrė ligoninėje. Pasidavė ope
racijai.

Viskas, kas dabar galima 
padaryti, tai palinkėti tai 
draugei laimingo ir greito pa
sveikimo. V

Lauksime jos sugrįžtant į 
kovotojų eiles.

Jos energija, jos patyrimai 
ir sugabumai įtraukti lietuves 
moteris į karo- pastangas labai, 
reikalingi.

Vajus už pasiuntimą dova
nų lietuviams Sovietų Sąjun
goje pradeda įsisiūbuoti.. Jau

No. 106

THE LITHUANIAN DAILY 
« ' / ■

LAISVĖS A^^,^TeiephoneV Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gegužės-May 5, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV

Džeme mateur, amerikiečiai jau arti bizertes
Lewis Nepasiduosiąs Karo 
Darbų Komisijos Tarimui

GYVOSIOS LIETUVOS 
RADIJO PROGRAMA 
SOVIETU S/JUNGOJ

Valdžia Nežadėjo Jieškot Susitarimo su John L Lewisu
New York, gėg. 4. —Pra

nešimai iš visų kasyklų sri
čių rodo, kad jau faktinai 
visi mainieriai sugrįžo dar
ban.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė užginčija paskleis
tus New Yorko spaudoj 
gandus, būk tai pagal susi
tarimą tarp vidaus reikalų 
sekretoriaus H. Ickes ir J. 
L. Lawiso, Mainierių Uni
jos pirmininko, ’ pastarasis 
pašaukė mainierius penkio- 
liką dienų dirbti, o tuo tar
pu būk valdžia pasirašy-

Įvedama Šešių Dienę 
Darbo Savaitė Visose

AngKakasyklose
Washington, geg. 4.—Ku

ro administratorius Harold 
Ickes, vidaus reikalų sekre
torius, patvarkė įvest šešių 
dienų darbo savaitę visose 
angliakašyklose. Už laiką 
virš 40 valandų savaitėje 
bus mokama pusantra tiek, 
kaip už paprastas darbo 
valandas.

Kurie neįstengs šešias 
dienas kasyklose dirbti, tie 
galės kreiptis į atitinkamą 
vyriausybę, prašydami pa 
liuosuot nuo šeštos dienos.

Kainų Administracija į- 
sakė numušt maisto ir kitų 
reikmenų kainas kasyklų 
srityse žemyn iki abelnai 
nustatytų kainų tiem pro
duktam visur.

JAPONAI PERDAUG GIRIASI 
LAIMĖJIMU ORE

Japonų radijas pasakojo, 
būk sekmadienį oro mūšy
je virš Darwino, Australi
joj, japonai sunaikinę 21- 
ną talkininkų lėktuvą, o sa
vo nepraradę nė vieno.

Bet tai yra perdidelis 
priešų pagyras. Nors talki
ninkų lėktuvai nukentėjo 
sunkių nuostolių, bet jie su
naikino bei pavojingai su
žalojo 13 japonų orlaivių."

Atakoje dalyvavo 21-nas 
japonų bombanešis ir 30 
lėktuvų kovotojų.

ateina daugiau aukų ir pun
delių.

Labai gerai, kurie draugai 
patys sudaro pundelius ir at
siunčia. Bet lygiai įvertinamos 
tam tikslui ir aukos.

Nuomonė yra, kad pirmas 
dovanų siuntinys turėtų išeiti 
apie gegužės 15 dieną. Būtų 
labai gražų, jeigu lietuviai ko
votojai ir lietuviai vaikučiai 
gautų nuo amerikiečių pirmas 
dovanas prieš birželio 22 die* 
ną, kuomet sueis lygiai du me
tai nuo kruvinų nacių įsiverži
mo ir pavergimo Lietuvos.'

Todėl skubinkitės su pun
deliais bei aukomis.

sianti sutartį su Lewisu to
lesniam laikui.

Federaliai valdininkai 
neigia pasklidusius girdus, 
būk jie žadėję taip susitar
ti su Lewisu.

Tuo tarpu Lewis pareiš
kė, jog jis nesutiks, kad val
diška Karo Darbų Komisi
ja spręstų ginčus tarp Mai
nierių Unijos ir kompanijų 
kas liečia algų priedus ang
liakasiams. Lewis dar pri
dūrė, kad streiko atšauki
mas penkiolikai dienų tai, 
girdi, nesąs joks unijos val
dybos pasitraukimas atgal.

Hitleris Liepia Visus 
Jaunus Prancūzus Per

siusi į Vokietiją
London, geg. 4. — Gauta 

pranešimas, jog Hitleris į- 
sakė Vichy Franci jos “val
dovui” Lavaliui greitu laiku 
ir besąlyginiai, persiųst į 
Vokietiją visus Šveikus 
francūzus vyriškius nuo 18 
iki 40 metų amžiaus.

Naciai taipgi reikalauja, 
kad Lavalio-Petaino “fran- 
cūziška”; valdžia pasirašytų 
su hitlerininkais sutartį 
“prieš Komunistų Interna
cionalą”, reiškia, prieš So
vietų Sąjungą.

ŠIMTAI NAUJŲ LAIVŲ JUNG
TINĖMS VALSTIJOMS*

Washington. — Baland- 
džio mėnesį Jungtinėse 
Valstijose buvo pastatyta 
157 nauji prekiniai - krovi
nių laivai, 1,606,600 tonų. 
Taigi šiemet Amerika viso 
pasibudavojo jau 536 pre
kinius laivus, 5,370,000 to
nų.

Jungtinių Tautę Vieny
bė Nepajudinama

London, geg. 4. — Anglų 
užsienio reikalų ministeris 
Eden užreiškė seimui> jog 
talkininkų vienybė yra ne
pajudinama, nepaisant tūlų 
nesusipratimų 'tarp Sovietų 
Sąjungos ir loridoniškės 
lenkų valdžios.

Prancūzai Žygiuoja Pir
myn Šiaur. Tunisijoj
šiaur. Afrika, geg. 4. — 

Prancūzų kariuomenė, 
grumdamasi pirmyn Vidur
žemio pajūriu, atėmė iš vo
kiečių punktus jau tik už 
puspenkioliktos mylios nuo1 
Bizertės.

Vien praeitą šeštadienį 
francūžai ir vietiniai jų af
rikiečiai kariai, vadinami 
“goumierai”, suėmė 500 i tii • S-al: -

MASKVA. — Maskvos radijas balandžio 18 d. sklei
dė visai Sovietų Sąjungai lietuvišką programą vardu 
GYVOJI LIETUVA. Lietuvių poetas K. Korsakas 
paskui aprašė tą muzikaliai-literatinę programą spau
dai:

Įvairios tautos, milionai klausovų milžiniškoje Sovie
tų Respublikoje girdėjo lietuvių poetų žodžius ir lie
tuvių liaudies dainų melodijas.

Viena iš žymiausių sovietinių dainininkių, Irma 
Jauncen, Sovietų Sąjungos garbės artistė, sudainavo 
dvi lietuviškas dainas. Po jos sekė rusų poetas Josif 
Utkin, kuris pranešinėjo įvairius programos dalykus. 
Jis sakė:

“Lietuvių literatūra ir poezija gyvuoja, lygiai kaip 
tebegyvuoja vokiečių užimtoji Lietuva, kuri veda kovą 
prieš Hitlerio barbarizmą.

“Kovinga, kūrybinė lietuvių poetų dvasia, karšta jų 
meilė savo kraštui, jų pasitikėjimas pergalės laimėjimu 
buvo gyvai atvaizduoti eilėraščių knygoje vardu GY
VOJI LIETUVA, kuri neseniai išleista Maskvoj rusiš
kame vertime. Geraiusi tos knygos eilėraščiai pašvęsti 
Gyvajai, Kovojančiai Lietuvai, kurios balsus jūs girdė
site šiandien per radiją.”

Šitokiais žodžiais poetas J. Utkin padarė įvadą į li- 
teratinę programos dalį. Jis perstatė klausovams kiek
vieną dalyvaujantį programoje lietuvių poetą.

Radijo bangos nešė į tolimiausius Sovietų Sąjungos 
kampus švelnų, melodingą poetės Salomėjos Neris 
balsą.

Kostas Korsakas padeklamavo savo eilėraštį apie ge
ografinį Lietuvos žemlapį, o jaunasis poetas Edvardas 
Mieželaitis net susigraudino, minėdamas laikinai pa
vergtąją savo tėvynę.

Kelis lietuvių poetų eilėraščius, išverstus rusų kal- 
bon, labai gražiai padeklamavo Balašov, Sovietų Res
publikos garbės artistas.

Buvo pasakyti eilėraščiai ir Liudo Giros ir Antano 
Venclovo, nohs tiedu poetai pUtys negalėjo dalyvauti 
šioje radijo programoje. Nes Liudas Gira tarnauja 
lietuviškame Raudonosios Armijos pulke, o Antanas 
Venclova yra karo fronte, kur jis neseniai buvo apdo- 
vantas medaliu UŽ NARSĄ.

GYVOSIOS LIETUVOS radijo programa užsibaigė 
Petro Cvirkos eilėmis Sidabro Kulka.

LENKŲ VALDŽIA VĖL REIKALAUJA PALEIST 
VADINAMUS JŲ TAUTIEČIUS IŠ SOVIETŲ

London. — Lenkų gero
vės ministeris Jan Stančyk 
pareiškė, kad Sovietų Są
junga turinti leist aštuo- 
niem iki devynių šimtų tūk
stančių lenkų išvykt iš So
vietų šalies, girdi, “idant 
išvengt naujų nesusiprati
mų” tarp Rusijos ir Lenki
jos. O sienų nustatymas 
tarp Lenkijos ir Sovietų tai 
jau būsiąs paliktas taiko 
konferencijai po karo.

(Pirmesnis lenkų val
džios pareiškimas Londone 
sakė, kad paleisti iš Sovie
tų Sąjungos lenkai, ^są, 
“stotų į talkininkų armijas 
bendrai kariauti.” Bet Len
kų valdininkad priešingi sa
vo tautiečių ėjimui karau 
Sovietų fronte prieš nacius, 
nors Sovietų Sąjunga yra 
galingiausia Amerikos ir 
Anglijos talkininkė. Pagal 
tų ponų reikalavimą, apie 
400,000 lenkų karįuomenės 
suorganizuotos, išlavintos 
ir įrengtos Sovietuose, buvo 
išsiųsta į Iraną - Persiją, 
kur jie visai nieko nevei
kia* /Šlėktų valdžia suskubo 
juos išsiųsti iš Sovietų ribų 
tuo laiku, kai naciai gulė 
ant Stalingrado. Tie ponai 
bijojo, kad jų kariuomenė 

nepadėtų Raudonajai Ar
mijai ginti Stalingradą.

(Kitas dalykas, tai dau
guma tu vadinamų lenkų, 
kuriuos Sikorskio valdžia 
nori ištraukt iš Sovietų ša
lies, iš tiesų nėra lenkai, 
bet Ukrainai ir baltarusiai, 
persikrauštę į Sovietų Są
jungą iš plotų, kuriuos 
Varšava buvo pirmiau pa
vergusi.)

Dar Virš 6,000 Lėktuvu 
Amerikai per Mėnesį
Washington, geg. 4. — 

Karinės gamybos pirminin
kas Donaldas Nelson ati
dengė, jog kovo mėnesį šie
met Jungtinėse Valstijose 
pastatyta 6,200 naujų kari
nių lėktuvų, tame skaičiu
je daugiau kaip 500 didžių
jų ketųrmotorinių bomba- 
nešių.

25 Procentais Daugiau 
Laivų

Laivyno sekretorius Knox 
pranešė, jog per paskuti
nius kęturis mėnesius šioj 
šalyj pastatyta 25 procen
tais daugiau laivų, negu 
Amerika turėjo naujų metų 
dienoj.

Gręsia Perkirst Vokiečius 
Tarp Bizertės ir Tuniso
Amerikiečiai Jau tik už Keleto Myliu nuo Bizertės

šiaur. Afrika, geg. 4. — 
Amerikiečiai, užėmę strate
ginį miestą Mateur, gele
žinkelių ,ir vieškelių centrą 
šiaurinėje Tunisijoje, nesu
laikomai maršuoja pirmyn 
ir nužygiavo dar “daugelį 
mylių” į šiaurius nuo Ma- 
teuro, kaip teigia oficialis 
pranešimas. Mateuro srity
je- Amerikos kariuomenė 
paėmė ir kelis šimtus vo
kiečių į nelaisvę. Mūšiai 
buvo nepaprastai žiaurūs ir 
nuostoliai dideli iš abiejų 
pusių.

Amerikiečiai jau artinasi

Fašistai Įžiūri Artėjantį 
Talkininkę Įsiveržimą 

Į Europą
Berlyno ir Romos radi

jai pastebėję, kad Anglijos 
ir Amerikos karo laivai ir 
transportai spiečiasi Gib
raltaro srityje ir Alžyrijos 
vandenyse.

Naciai spėja, kad talki
ninkai gal darys įsiveržimą 
į Europos žemyną prieš 
Ašį, nelaukdami, kol fašis
tai bus galutinai sumušti 
Tunisijoje.

ŠIAURINIU VANDENYNU 
AMERIKA SIUSIANTI 
PABŪKLUS SOVIETAM

v
Stockholm. — švedų ko

respondentas pranešė iš 
Berlyno, kad Jungtinės Val
stijos vasarą siųs Sovietam 
karinius reikmenis šiauri
niu Lediniuotu Vandeny
nu. Tuo keliu laivai su kro
viniais išvengsią vokiečių 
submarinų.

Sakoma, kad laivai plauk
sią iš vakarinių Amerikos ir 
Kanados uostų ir keliausią 
6,000 mylių į Chabarovo, 
prie Kara Jūros. O nuo 
Chabarovo Sovietai baigia 
tiesti 200 mylių naują gele
žinkelį į Vorkuta miestą, 
kuris jungiasi geležinkeliu 
su Archangelsko uostu.

Aštunta Anglę Armija 
Pradedanti Ofensyvę
šaur. Afrika, geg. 4. — 

Aštuntosios anglų armijos 
artilerija ir lėktuvai be at
laidos bombarduoja vokie
čių linijas arti Takrounos, 
penketas mylių į šiaurva
karius nuo Enfidaville. Su
prantama, jog čia anglai 
greit pradės (o gal jau pra
dėjo) naują, smarkų ofen
syvą prieš nacius ir italus.

t

Roma. — Italijos spauda 
reikalauja aštriai bausti su
imamus amerikiečius lakū
nus; pasakoja, būk jie ata
kuoją ir civilius.

prie Ferryville miesto, ku
ris stovi tik už 8 mylių į 
pietus nuo Bizertės, stam
baus miesto ir karinio uos
to.

Amerikos kariuomenė, 
kartu žygiuodama linkui 
rytu pajūrio, gręs’a atkirst 
nacių armiją Bizertės sri
tyje nuo jų armijos Tuniso 
apylinkėje.

Anglai tuo tarpu pasiekė 
punktą tik už 10 mylių nuo 
Tebourbos, geležinkelio ir 
vieškelių mazgo į pietus 
nuo amerikiečių sektoriaus.

Sovietai Laimi Didžiu
lius Oro Mūšius prieš 

Vokiečius Kubanėje
E

London, geg. 4. — Di* | 
džiosios Sovietų kanuolės • 
ardo vokiečių apsigynimus / 
apie. Novorossiiską, vakari
niame Kaukazo kampe. Tuo 
tarpu siaučia viesuliški mū
šiai ore, kur sovietinės jė4 
gos ne tik atsilaiko, bet ima 
viršų.

Associated Press prane
ša, jog tik praeitą sekma- - 
dienj raudonieji lakūnai ten 
nukirto žemyn 54 vokiečių 
orlaivius, o savo prarado 

21-ną. O
Smarkėja artilerijos vei- į 

kimas ir kituose frontuo
se Nužiūrima, jog kaip So- ; 
vietai, taip ir hitlerininkai 
ruošiasi audringam ofensy- 
vui.

Amerikos Lakūnai 
Pleškina Bizertę

šiaur. Afrika.— Užimda
mi Mateurą, amerikiečiai 
perkirto naciam geležinke
lio susisiekimą tarp Bizer
tės ir Tuniso.

Didieji Amerikos bomba- 
nešiai, Lekiančios Tvirtu
mos viesuliškai pleškina vo
kiečių ir italų uosto miestą^ 
Bizertę, šiaur. Tunisijoj.

Nušovė Buvusį Bulgarę 
Policijos Vadę

- - - - -  *11London. — Berlyno radi
jas paskelbė, kad nežino- - 
mas vyras ir moteris nušo
vė pulk. Ath. Panteffą, bu
vusį Bulgarijos policijos ' 
galvą, Sofijoj, bulgarų so
stinėj. “

Tai jau trečias (fašisti- ; 
nis) Bulgarijos politikie- ■ 
rius nužudytas per kelis 
paskutinius mėnesius.

Amerikiečiai per kelias 
dienas prasilaužė 15 mylių 
pirmyn iki užėmė Ma
teur miestą, šiaur. Tunisia 
joj.
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Mainierių Streiko Nebus!
Visa šalis lengviau atsiduso, sulaukus 

’ pirmadienio. Mainierių unijos grutoji- 
mas streiku buvo sudaręs didelį pavojų 
visoms karo pastangoms. Hitlerio pro
pagandistai Berlyne laukė audros ir per 
radiją sakė, kad Amerikoje “žmonės ky
la prieš Rooseveltą.” Dabar tie propa
gandistai užsidarys burnas ir turės jieš- 
koti kito nemalonaus incidento savo 
džiaugsmui.

Rooseveltas pasielgė teisingai, paim
damas kasyklas į valdžios globą. Visas 
ginčas galės greičiau užsibaigti. Pagal 
Roosevelto prižadėjimą, War Labor 
Board tuojau praves tyrinėjimą ir da
rys išvadas.

Mes pakartotinai esame sakę, kad 
mainierių reikalavimai yra teisingi. Jų 
reikalavimas algų pakėlimo dviem dole
riais į dieną yra remtinas. Tiktai grū
mojimas streiku arba net bandymas 
S lesti darbą šioje karinio krizio valan- 

Ojė nepateisinamas. Lewisas norėjo Už
duoti karo pastangoms smūgį. Kasyklų 
savininkai taip pat. Valdžia turėjo įsi
maišyti.

Mes tikimės, kad valdžia patenkins 
mainierių reikalavimus, kiek bus galima 
dabartinėse sąlygose. Gal šiek tiek pa
kels algas, gal užtikrins daugiau darbo 
'dienų mainieriams, gal ,,siek tiek suma
žins reikmenų kainas.

Lewis sako, kad visam tam reikalui 
jis duoda tiktai 15 dienų. Paskui vėl kils 
streiko pavojus.

Šis Lewiso grūmojimas nepateisina
mas. Jis, matyt, vėl jieško progos užduo
ti smūgį karo pastangoms, sudemorali- 
ŽUOjant karinę gamybą.
' Nemanykite, kad Lewisui rūpi mainie
rių reikalai. Jis mainierių uniją valdo 
kaip koks caras. Unijoje jokios 'demo
kratijos seniai nebėra. Jeigu Lewisui 
rūpėtų unija, tai jis iš jos pasitrauktų 
arba sugrąžintų nariams demokratines 
teises ir kooperuotų su valdžia karo 
reikaluose. Jis tik nuduoda mainierių 
draugu, bet jUomi nėra.

Lewisas turėtų būti prašalintas iš uni
jos vadovybės. Jis 'dasiėdė mainieriams, 
valdžiai ir visai visuomenei.

MŠ hibkihb IF p^pti|d^ poziciją dėšfee 
$$frman Thomas. fetMUkos iš jo kUlboš 
Hfeo “Dailįr

Skaitai tuos Thoib^Šo išsireiŠkiihU'š fr 
ift&hai sau: Kani^NpHhan ThbniUŠ Ih jo ; 
p^riija tarnauji T Thomas barė tok kū- ! 
nie “perdaug gUhfeihU1’ karo laim^|imą. i 
Vadinasi, Thomas porėtų, kad žmones ka
ro laimėjimu nesirūpintų. ĄrbU štai koks 
piktas jo išsireiškima's: “Bboseveltas ra
šo prakalbas, Churchill jas išaiškina, p 
Amerikos jaunimas tiiri įhii’H!”

Tai tikrai begėdiškas išėjimas prieš . 
kartą. ThOhias'iiuduoda labai didelį te- ! 
vbliūcijohiėrių, bet su tokiuiš savo ple- ! 
pAl^ls jis pilšto vdhdenį ahd fašistines ' 
Ašies malūnd.

Komiteto posėdyje buvo daugiau karo 
priešų. Tūlas Tucker Smith pasakęs: 
“Man nepatinka matyti socialistus ne
šiojant kapitalistinės valdžios uniformas. 
Man buvo nemalonu retnti kartį ir jį rtė-' 
miau tik tuo pasiremdamas, kad šis ka
rtas būs kitoks..?’

Tai beveik atviras raginimas kareivių 
valdžios” unifor-mesti “kapitalistinės 

mas ir nekariauti.
Socialistų komiteto susirinkime daly

vavo VičtO’r Reuther, automobilistų uni
jos vadas. Pasirodo, kad tas žmogus pri
klauso prie Socialistų Partijos. Jis rei
kalavo, kad darbo unijos atšauktų pasi
žadėjimą valdžiai neskelbti streikų bė
gyje šio karo. Vadinasi, ReUther norėtų 
matyti kraštą paskendusį streikų ban
gose. Jam nesvarbu, kad tai būtų didelis 
smūgis karo pastangoms.

Visos tos socialistų vadų kalbos pa
drąsins Amerikos priešus. Goebbelsas 
džiaugsis ir skelbs, kad Amerikoje yra 
“protingų” žmonių, kurie pradeda kilti 
prieš valdžią ir priešingi kartui.

Vieną argumentą UOebbelso propa
gandos biurui davė John Lewis, kitą 
dūos Socialistų Partijos lyderiai.

Laivynui Reikia 35,000 Moterų
Pereitą sekmadienį valdžia per radiją 

atsišaukė į Amerikos moteris. Sakė, kad 
šią savaitę reikia gauti 35,000 moterų į 
laivyno tarnybą. Tūkstančiai esą tokių 
darbų, kuriuos lengvai galėtų atlikti mo
terys bei merginos. Vyrai būtų paliuo- 
suoti aktyvėms karinėms pareigoms. 
Reikia raštininkių, knygvedžių, telefo
nisčių ir daugybės kitokių užsiėmimų 
specialistų. Dabar tose • vietose sėdi vy
rai. Juos turi pavaduoti jaunos mergi
nos.

Štai proga jaunoms lietuvėms mote
rims. Tūkstančiai lietuvaičių turėtų at
siliepti.

1L r w
B

Puikus Atsakymas Priešui
Mūsų valdžia prašė, kad Amerikos 

žmonės paskolintų tryliką bilijonų dole
rių vedimui karo. Mes jii paskolinome 
šešioliką bilijonų —trimis bilijonais dau- 

• giau, negu buvo prašyta.
Raudonasis Kryžius kreipės į visuo

menę ir prašė Sudėti $125,000,000, o gavo 
$128,000,000 — trimis milijonais dau
giau, negu prašė. r

Tai puikus Amerikos žmonių atsaky
mas fašistiniam priešui. Lai jis mato, kad 
Amerikos Žmonės rėmia visas karines 

’valdžios pastangas šimtu procentu.
BuS prašymas kitos apskološ. Ši buvo 

antra, bus trečia. Amerikos žmonės vėl 
hepaskupes. Bus kitas Raudonojo Kry
žiaus vajus. Jį vėl paremsime.. Kartas 

' turės eiti iki pilno laimėjimo. Joks pasi- 
‘ahkojimas karė laimėjimui nėra per di
dėlis.

Peklon Su Tokiomis Kalkėmis!
Pneš kelias ‘dienas Detroite susirinko 

s Amerikos Socialistų Partijos Pildomasis 
Komitetas. Kaip visuomet, taip dabar vi-

wsm;
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Žmonių Pergalė, Žmonių Taika, 
Žmonių Pasaulis

Tie, kurie dalyvavo praeitą sekmadie
nį Yankee Stadium gegužiniame susi
rinkime, išsinešė nepaprastai gražų, pa- 
trijotingą įspūdį. Daugiau kaip 50 tūks
tančių darbininkų klausėsi prakalbų ir 
pasisakė už atidarymą Europoje antro 
fronto.

Priešai desperatiškai stengėsi mitin
gui pakenkti. Žinoma, bailius išgąsdino. 
Ypatingai Hearsto ir Scripps-Hovardo 
laikraščiai Stengėsi išgąsdinti kalbėto
jus. Per kelias dienas grūmojo raudonai
siais. Nors susirinkimą šaukė darbo.uni
jos, bet ta spauda susirinkimą paaukojo 
komunistams!

Bet nenusigando majoras La, Guardia 
ir senatorius Peppėr. Senatorius Pepper 
yra tikras liberalas. Nors jis senate at
stovauja Floridos valstiją, bet jis dažnai 
aplanko ir New Yorko žmones.

Senatorius ypatingai Karštai ragino 
Amerikos žmohbs budėti ir henūsilė'nkti 
reakcijonieriaėls. Jis sakė : šiš kĄtas tū
ri baigtis žmonių pfergūfe, žmonių taika 
ir žmonių pasauliu !

Laukia Naujų Miišių Rytiniam 
Fronte

Jau payasaris ir Europoje. Žemė džiū
sta ir apsivelka žaliuoju drabužiu. Sovie
tų laikraščiai “Izviestijos” ir “Pravda” 
labai daug rašp apie būsimas kovas. Jų 
laukw^ bile dieną. i

Matyt, Sovietų vyriausybė jaučia atei
nančias audras.. Ji laukia naujų puoli- 1 
nlų. Naciai [dą^ban
dys Sulaužyti Raudonosios Armijos ga- :

; LENKU PONŲ PROVOKACIJA IK MUSŲ 
KARO LAIMĖJIMO FRONTAI

< Kiekvieną žmogų, kuris i 
į trokšta Juhgtinių Tautų 
! karo laimėjimo, kuris nori,, 
. kad karą laimėtume su ma
žiau žuvusių žmonių gyvas
čių ir turto; • supurtė lenkų 
“valdžios” ■> ištrėmime žy
giai, kurie atvedė prie tos 
“valdžios” ir Sovietų Są
jungos ryšių nutraukimo. 
Tik pagalvokite, Lenkijos 
“valdžia” pasiėmė Hitlerio 
propagandos iškeptą bjaurų 
apkaltinimą prieš Sovietų 
Sąjungą, dar daugiau pada
rė šlykštesnių ir metė So
vietų Sąjungai į veidą!

Sovietų Sąjunga taip did
vyriškai, taip pasišventu
siai kovoja už visų mūsų 
laisvę ir teises, tame skai
čiuje ir už išlaisvinimą pa
vergtos Lenkijos žmonių, o 
lenkų “valdžia” Londone, 
paima Hitlerio propagandą, 
pazaiatina ją ir meta vei
dan Sovietų Sąjungai, kad 
tuo privertus pervesti Len
kijos ponų išnaudojimui po 
karo Vakarinę Baltrusiją ir 
Ukrainą, apie 13,000,000 
ukrainiečių ir baltrusių, 
Vilnių ir apie pusę mi- 
liono lietuvių!

Kas gi tą Lenkijos “val
džia” Londone? Tikrumoj, 
tai nėra jokia‘valdžia, kuri 
turėtų bent,kokią teisę kal
bėti Lenkijos žmonių var
du. Buvusi Lenkijos valdžia' 
begėdiškai susmuko. Jos 
prezidentas Moscickis, po to 
kaip Hitleris pavergė Len
kiją, apsižiūrėjo, kad jis 
jau daug metų, kaip nėra 
Lenkijos pilietis, kad jis y- 
ra Šveicarijos pilietis ir iš
nyko nuo politinės veiklos. 
Toki niekšai, kaip pulkinin
kas Bekas; :*'kaip maršalas 
Smigly-Ridz; kurie per dau
gelį metų organizavo karą 
prieš Sovietų Sąjungą, ku
rie planavo išvien su Vokie
tijos hitlerininkais jį vesti, 
visiškai nustojo lenkų žmo
nių pasitikėjimo.

Londone susidarė “val
džia” iŠ pabėgėlių, atskirų 
elementų, kurie neturėjo ir 
neturi jokio įgaliavimo nuo 
Lenkijos žmonių. Dalis jų 
yra daug metų gyvenę kur 
tai Franci jo j, dalis pabėgo 
po Hitlerio invazijos, di
džiumoj, tai fašistiniai ele
mentai, anti-sovietiniai, an-; 
tisemitai, trokštanti didelės 
Lenkijos —• “Nuo Marių 
iki Marių,” kaip generolas 
Kukelis, kaip didelis dvar-1 
ponis Vladyšlovas Radčke- 
vič, kuris vadinasi tos 
valdžios prezidentu/ kuris 
prie caro ne vien Lenkijoj, 
bet ir Ukrainoj Valdė dide
lius plotus žemių; kaip po
nas

sakomingas už Lenkijos ka
ro žygį prieš Čechoslovaki- 
ją ir paveržimą Tishen sri
ties. Didžiuma tos Lenkijos 
“Valdži'oš” ponų yra buvę la
bai dideli dvarponiai, vai-; 
dę didžiausius plotus že
mių ne vien Lenkijoj, bet ir 
Vakarų Ukrainoj ir Baltru- 
sijoj. Aišku, kad jau tas 1 
vienas ragina juos daryti 
viską, kad vėl tie plotai bū
tų poniškos Lenkijos ribo
se, kokią jie mano sulaukti 
po karo, kad jie vėl galėtų 
tūkstančius baltrusių, uk
rainiečių ir lietuvių išnau
doti.

Kita grupė toj Lenkijos 
“valdžioj” yra žmonių, 
kurie seniai trokšta 
matyti “Didelę Len
kiją,” kurie tiki kokiam 
ten Dievo Motinos “stebuk
lui”, kokiam ten sapnui, pa
gal kurį, būk Dievo valia, 
yra, kad ateityj “visą pa
saulį valdytų Lenkija.”

Aplinkui šiuos elementus 
jungiasi Londone lenkų re-- 
akcioniškiausios jėgos, lie
kanos Pilsudskio, Beko, jų 
partijų “OZN”, “Levitan”, 
“Endekai” ir “Lager Na- 
cionalny Polski,” kurios 
persigėrę imperialistiniais 
įsitikinimais, kurios yra 
griežtai anti-sovie'tinės, an- 
ti-demokratinės, anti-semi- 
tinės ir reakcinės.

Toki tai žmonės prie 
sidariusių aplinkybių 
darė Lenkijos ‘valdžią”,
linkui juos susirinko tam 
tikros ginkluotos Lenkijos 
jėgos ir kalba lenkų tautos 
vardu. Šios lenkų “val
džios” žygiai jau nuo seniai 
parodo, kad ji netinka at
stovauti lenkų kovingą tau
tą. ši lenkų “valdžia*’ ne 
vien reiškia imperialistines 
tendencijas prie Vilniaus, 
Vilnijos, Vakarų Ukrainos 
ir BaltrUsijos, bet net ken
kia kovai už Lenkijos išlai
svinimą, kaip tai, neseniai 
kėlė protestus prieš Sovie
tų Sąjungą, kam Sovietai 
per radio ir lapelius šaukia. 
Hitlerio pavergtoj Lenkijoj 
žmones į partizanų karą. 
Lenkai ponai iš Londono 
kaltino Sovietus, kad būk 
Sovietai '“kišasi į Lenki
jos vidaus reikalus.” Mato
te, jie surado Lenkijos “vi
daus reikalus” po Hitlerio , 
batu.

die išstoja prieš antrą 
frontą, nes nori, kad Hitle
ris sumuštų Sovietų Sąjun
gą. Jie nedasako apie Hit
lerio žvėriškumą, kuris 
Lenkijoj sunaikino kelis 
milionUs žmonių, bet tuo 
pat laiku pasiima Goebbelso 
bjaurią propagandą, būk

su- 
su- 
ap-

plotus žemių; kaip po- 
Račinski, kuris yra at-

Sovietai tūkstančius lenkų • 
oficierių sušaudę ir užkasę 
Smolensko srityj. Goebbel- 
sas ir Hitleris tą bj'a'urų iŠ- 
mislą paleido tikslu, kad 
skaldyti Jungtinių Tautų 
vienybę, o Lenkijos “val
džia” pasiėmė, kaipo faktą 
ir dar daugiau subjaurojus 
panaudojo niekinimui So
vietų Sąjungos.

Aišku, kad Sovietų Są
junga, tokia milžiniška 
Jungtinių Tautų jėga gali 
visiškai nesiskaityti su to
kia Lenkijos “valdžia”, nes 
ji žino, kad ta “valdžia” ne
atstovauja lenkų tautos, 
net nepadeda tai tautai ko-, 
vot už jos laisvę. Gal tas 
taip ir baigsis, o gal kovin
gi lenkai, kurių Sovietų > 
Sąjungoj yra, sakoma, apie 
2,000,000, imsis žygių, kad 
daugiau padėti Lenkijos 
žmonėms, kaip sėkmingiau 
kovoti. Ir tai gali būti pil
nai logiška. Jeigu Londone 
galėjo organizuotis “vai-; 
džia” iš atskirų individualų 
— bėglių, tai kodėl Sovietų 
Sąjungoj lenkai, kurie turi 
organizacijas, savo laikraš
čius, leidžia brošiūras ir 
knygas, negali sušaukti su
važiavimą ir suorganizuoti 
vadovaujamą įstaigą kovai 
už Lenkijos -, laisvę? Apie 
organizavimą Lenkijos val
džios Sovietų Sąjungoj jau 
kalba iš Londono praneši
mai. Kas bus ateityje, pa
matysime. ’ ... F.-
TUnisija ir Sbvietų Frontas

Tunisijoj Anglijos, Ame
rikos ir Franci jos jėgos žy
miai pasivarė pereitą mėne
sį pirmyn. Hitlerio ir Mus- 
solinio jėgos vis daugiau 
spaudžiamos prie jūrų, lin
kui Tuniso ir Bizertės prie
plaikų. Spaudoj daug rašo 
apie mūsų pergalę, apie lai-’ 
mėjimus. Bet pastaruoju -, 
laiku mūsų jėgos labai lėtai 
įriasi pirmyn. Atrodo, kad 
Hitleris ir Mussolinis pasi
naudodami Sicilijos ir Sar- 
dinijos artumu sudarė kie
tą atsparą.

Bendrai, Tunisijoj skait- 
liuojama, kad buvo apie 8- 
nios priešo divizijos, tai ne
daugiau, kaip 160,000 
karių. Prileidžiama, kad 
priešo tos jėgos ant pusės 
jau sunaikintos. Bet kada 
jos užima mažesnį plotą, 
tinkamą apsigynimui, o 
prieš jas nevedama užtekti
nai griežtas ofensyvas, tai, 
atrodo, kad dar karas tame 
Afrikos kampe gali ilgokai 
užsitęsti, kas bendrai už
vilkina mūsų karo laimėji
mą, nes yra žmonių, kurie 
nenori antro fronto Euro
poj tol, kol Afrikoj karo 
kampanija nėra baigta. 
Laukti gi, kol Tunisijoj ka
ras bus baigtas, tai yra 
didžiausia klaida. Daug

Uniji&te autoriobilfų .(Packard) darbininkė, Johanna Jakwbovskiu-

naudingiau dabar ptiadėti 
invazija Erancijoj, Belgijoj, 
Holandijoj, Danijoj, Norve
gijoj, kada nors kelioš prie
šo divizijos ir dalis aviaci
jos yra sukaustyta Tunist- 
joj, ne tada, kada to fronto 
nebus ir priešas galės dau
giau jėgų koncentruoti 
prieš antro fronto pastan
gas.
“Ramus Sovietų iFrontas”

Abelnai spaudoj nuduo
dama, kad būk didžiausi 
mūšiai eina Tunisijoj, o 

būk Sovietų Sąjungos fron
te yra “ramu.” Taip nėra. 
Nors Sovietų Sąjungos mil
žiniškame fronte nėra tokių 
gigantiškų mūšių, kaip pir
miau buvo, nes pavasaris 
abiejų pusių sukaustė vei
klą, bet tikrumoj Sovietų 
fronte tik viena dalelė — 
Kubanius, kovos ties Novo- 
rossiišku ir Kerčo Pertaka 
yra lygios savo maštabu, j ei
gų dar nedidesnės už Tuni- 
sijos. Vien balandžio 29 die
ną ten Sovietai sunaikino 
114-ką prieš karo lėktuvų, 
o tai jau tokis skaičius, ko
kio dar niekados į vieną 
dieną Tunisijoj mes nesu
naikinome priešo lėktuvų. 
Šį palyginimą darome tik 
todėl, kad suprasti, jog So
vietų fronte nėra ramu. 
Bendrai gi, ištisai 2,000 my
lių frontą Hitleris ir jo tal
kininkai turi apie 5,000,000 
kareivių ir oficierių su dau
gybe tankų, lėktuvų, ka- 
nuolių ir kitų mašinų, o iš 
kitos pusės Raudonoji Ar
mija koncentruoja vis di
desnes savo jėgas.

Raudonosios Armijos or
ganas “Krasnaja Zvezda” 
rašo, kad abi pusės ruošiasi 
prie gigantiškų kovų. Hit
leris ruošiasi, kad atkeršy
ti už jam užduotus smū
gius ,„prie Stalingrado, 
Charkovo, Kastornaja, Ro
stovo ir kitur. Raudonoji 
Armija ruošiasi, 
“Krasnaja Zveda”
kad hitlerininkų tas pastan
gas pavertus į nieką, kad 
juos išmetus iš Sovietų Są
jungos žemės.

• Hitleris gali muštravoti, 
rikiuoti ne vien Vokietijos, 
bet Italijos, Finliandijos,* 
Rumunijos, Vengrijos, Slo
vakijos, Ispanijos ir dalinai 
kitų valstybių armijas prieš 
Raudonąją Armiją tik to
dėl, kad vis nėra antro 
fronto. Tunisijos frontą, 
kada palygini su Sovietų* 
Sąjungos frontu, su tomis 
milžiniškomis jėgomis, ko
kios ten veikia, tai jis da
rosi mažytis. Sovietų Są
junga laukia, kada galų ga
le Anglija ir Amerika stos 
rimtai kovon Už savo lais
vę. Kada bus atidarytas tas 
antras frontas! O antras 
frontas turi būti kuo grei
čiausiai atidarytas, ne vien ' 
Sovietų Sąjungos pagelbaų 
kurios ji pilnai užsitarna
vus, bet ir kaipo būtina są
lyga mūšų pačių karo lai
mėjimo, be kurios tas ne-

kaip 
rašo,

galima atsiekti.
D. M. šolomskas

Šypsenos
Praktiškesūiš

— Jau tikrai galiu pasi
girti, kad tiek paaugau ir 
tiek išminties įsigijau, kad 
jau nebetikiu visokiais Ka
lėdų ‘seneliais, — giriasi 8 
Pietų Juozukas savo 7 metų 
bičiuliui Kaziukui.

— Kad tu jau paaugii, 
aš tikiu, bet kad būtum 
daug išminties įgavęs>tikrai 

i abejoju; juk a-r ne naudin
giau yra tais pasakojimais 
tikėti: kai tiki, tai ir pasa
kotojai patenkinti ir dova-

i
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Studentės Slaugės

Worcester, Mass.

4

Amerikos slauges Naujoj Gvinėjoj džiaugiasi turė
damos karį Earl Scheithe iš Chicagos. Civiliniame gy
venime jis buvo plaukų grąžintoju ir jo patarnavimai 
čionai labai pageidaujami. Leitenante Catherine De- 
marais jau gražinama, o kitos slaugės nekantriai lau
kia savo eilės.

Gegužės 1-mą prezidentas 
Rooseveltas paskelbė gegu
žės 9-tą 'nacionale Motinų 
Diena. Jo proklamacijoj 
skaitome:

Blynuose tinka vartoti soy
bean miltai. Jie yra skanūs ir 
maistingi.

Nuo Amerikos įstojimo ka- 
ran, Am. Raudonojo Kryžiaus 
Brooklyn© Skyrius išmokino 
teikti pirmą pagalbą 200,000 
asmenų.

New Yorko distrikte karo 
bonų išpirkta jau už $4,092,- 
000,000.

'rečiadienis, Gegužės 5, 1943

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda Šviestis, pakilti. įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių Šiame vajuje!

Moteris 44Vaikščiojanti 
Enciklopedija”

Balandžio 30-tą, savo na
muose, Liphook, Hamp
shire, Anglijoj, mirė Mrs. 
Sidney Webb, savo veikla 
ir raštais plačiai žinoma 
Anglijoj ir užrubežyje.

Mrs. Webb buvo gimus 
sausio 22-rą 1858 m., tur
tingoj gelžkelių firmos vir
šininko Richard Potter šei
moj, aštunta iš devynių 
dukterų, kuriai duota var
das Beatrice. Iš pat mažys- 
tės ji godžiai skaitė moks
liškus ir visuomeniškus raš
tus ir pradėjo nepaisyti sa
vo luomo gyvenimo, kadan
gi jis jai atrodė tuščiu.

Visuomeniška veikla ji 
susidomėjo pamačius bovel- 
nos darbininkų padėtį'Ang
lijoj. Ji persikėlė Londonan 
1887 m., tyrinėti prakai- 
taunių sąlygas. Gavimui 
pirmarankių žinių ji išsi
mokino siuvėja ir pakaito
mis dirbo vyriškų ir mote
riškų drabužių siuvyklose 
ir prie kitų darbų. Apleidus 
savo kilmės prabangų gy
venimą, ji ėmėsi žodžiu ir 
raštu skelbti blogom darbi
ninkų, sąlygom kovą. Ji yra 
kalbėjusi šimtuose mitingų 
ir konferencijų, leidusi la
pelius.

Savo būsimą vyrą Mr-. 
Sidney Webb ji susipažino 
jieškodama talkininko pa
dėti paruošti spaudai kny
gą apie kooperatyvų judėji
mą. Jiedu tapo taip arti
mais bendradarbiais, jog 
apie visus savo literatinius 
darbus kalbėdavo kaipo 
apie abiejų mintį ir darbą. 
Susituokė 1892 m. ir savo 
medaus mėnesį praleido va-

žinėdami tyrinėti darbinin
kų sąlygas.

Pirmas jos tyrinėjimų 
raportas buvo išspausdin
tas žurnale Nineteenth 
Century, 1887 m. Paskiau 
bendrai su vyru jiedu pa
rašė daug knygų iš unijinio 
ir kitų liaudies judėjimų. 
Savo kampanijose už įvai
rias reformas ji patyrė, 
kad atskirų asmenų kovos 
nepakanka, bet kad kampa
nijos turi būti dalimi poli
tinės partijos judėjimo. Ir 
ji dėjo daug pastangų bu- 
davoti ir stiprinti Darbo 
Partiją.

Nežiūrint dešinių pažval- 
gų j darbininkų politinį ju
dėjimą (jos vyras buvo vie
nu iš vadų Fabijonų Drau
gijos, buvusios gemalu^An- 
glijos Darbo Partijai), 
Mrs. Webb mokėjo pažinti 
tikrą, gyvą socializmo kū
rybą, kada ją pamatė. Jie
du 1932 ir 1934 m. pašven
tė daug laiko vizituose So
vietų Sąjungoj ir ją vaiz
džiai, plačiai aprašė dvie
jų tomų veikale “Sovietų 
Komunizmas: Nauja Civi
lizacija.”

Jos vyrui tapus pakeltu 
į baronus 1929 m., Mrs. 
Webb atsisakė vadintis La
dy Passfield, bet ir toliau 
pasirašydavo paprasta Mrs. 
Webb. I Tačiau jos gilus ži
nojimas ir mokėjimas jį 
gąbiai išreikšti žodžiu ir 
raštu užpelnė jai didinges
nį titulą, garsus plunksnos 
meistras Bernard Shaw 
ją pavadino “vaikščiojan
čia enciklopedija.”

fcX

Moterys Daktarai Bus
Skirtinos Tarnybai
Ginkluotom Jėgom

Šeimininkėms
Norint Pratęsti Mėsą.
Mėsos bandukė yra vienu 

iš būdų pratęsti mėsai to
se šeimynose, kur yra sun
kiai fiziškai dirbančių žmo
nių, reikalaujančių stipres
nio maisto.

Mėsa bandukei vartojusi 
maišyta, dedama maltos 
veršienos, jautienos ir kiau
lienos, o kai kas daro ir'tik 
iš vienos kurios. Paprastai 
prie mėsos dadedama vie- 

. nas kuris iš trijų — duo
nos trupinių, ryžių ar oat
meal, taipgi kiaušinis per 
svarą mėsos, biskelis pieno 
ir prieskoniai: svogūnai, 
pipirai, druska ir tt.

Dabar, užėjus mėsos tau
pymo gadynei, daugelis ga- 
spadinių mėsos bandukėn 
dar ded^ žirnių ir kitų 

' maistingų priemaišų. Tie- 
> sa, žirniai nėra tas, kas mė

sa, bet kartu su mėsa su
maišyti jie turi mėsos sko
nį ir padidina porciją, ku
rios jau gali sočiai prival
gyti. N. G,

Kriauęiškai nusiūtas miega
masis apvalkalas tarnauja ne 
vien tik ramiam miegui, o ir 
pabuvojimui kambaryje pirm 
einant miegoti. Forma No. 
8352 gaunama 11 iki 19 dy
džio.

' Užsakymą su pažymėjimu 
formos dydžio, savo adreso ir 
su 16 centų siųsti: Federated 
Press Pattern Service, 106 7th 
Ave., New York, N. Y.

Mūsų šalies įstatymda- 
vystė nutarė ir prezidentas 
Rooseveltas balandžio 17-tą 
pasirašė bilių, kuriuomi au
torizuota skyrimas moterų 
medicinos ir operacijų dak
tarų į jungtinių Valstijų 
Armijos ir v Laivyno Medi- 
kalį Korpusą.

Elizabethos Blackwell bu
vusi pradėta kova už teisę 
moterims studijuoti medici
ną ir tapti gydytojais, pa
galiau privesta prie logiš
kos užbaigos. Ėmė daug 
metų švietimo ir reikėjo šio 
baisaus karo, kad privesti 
valstybės vyrus prie prota
vimo, jog moteris, kuri 
gimdė ir išauklėjo žmogų, 
kuri per daug metų gali jį 
slaugyti, gali taip pat ir 
gydyti, jeigu jai yra duotas 
atitinkamas mokslas ir 
praktika.

Proga pasirašymo biliaus, 
žinomo po . vardu Sparkman 
Bill, prezidentą sveikino 
medikališkos srities atsto- 
vingos moterys — p-lę Do
rothy Kenyon, Medikališkai 
Moterų Sąjungai patarėja; 
Dr. Emily Barringer, Dr. 
Alice McNeal, Dr. Alice 
Stone Wooley ir kitos.

P-lė Kenyon sako, kad tuo 
aktu duodama kariuomenei 
galimybė tuojau gauti ma
žiausia tūkstantį moterų su 
operacijų darymo ir šiaip 
gydymo praktika.

gūžės 9-tą, 1943, ir aš at
sišaukiu į visus Jungtinių 
Valstijų žmones iškelti vė
liavą savo namuose ir kito 
se tinkamose vietose tą die
ną pareiškimui visuomenės 
meilės ir pagarbos mūsų 
krašto motinoms, ir raginu 
visus panaudoti tą dieną 
panaujintiems privat 
kiems išreiškimams meilės 
mūsų motinoms.” ♦ * *

Mes nuo savęs tik gali
me priminti, jog brangiau
sia ir vertingiausia dovana 
mūsų motinoms Šiemet bus 
koks nors darbas už grei
tesnę pergalę ant zmogžu- 
dingo hitlerizmo ir jo 
Ašies. Hitlerizmas sunai
kino milionus brangių gy
vasčių, išardė namus ir šei
mas ir grąso pražūtimi vi
so pasaulio žmonėms, visų 
laisvėms, jeigu nebus greit 
sunaikintas.

Darbu ir aukomis rėmi
mas mūsų šalies ir jos tal
kininkų karo pastangų turi 
būti mūsų vyriausia už
duotimi šią Motinų Dieną 
nes tik tuo būdu priartin
sime pergalę ir sugrąžinsi
me motinoms jų gyvenimo 
džiaugsmą.

Franklin D. Roosevelt
“Kadangi milionai Ame

rikos motinų, o ypatingai 
motinos karių ir jaunesnės 
motinos, kurių vyrai ran
dasi užjūryje, taip kilniai 
neša liūdesį atsiskyrimo ir 
karo uždėtus sunkumus; ir

’“Kadangi mūsų motinos 
patrijotingai • kooperuoja, 
su racionavimo knygelėmis 
ir pegalės daržais ir karo 
bonais, užtikrinti pasiseki
mą civilinės srities mūsų 
visuotinų karui pastangų ir 
ištikimai atsiliepia į šauks
mą dalyvauti karui pro
dukcijoj' ir civilinių apsi
gynimo veiksmuose; ir

“Kadangi, žodžiais Vi
suomenės Rezoliucijos 25, 
šešios-dešimt-trečio Kong
reso, užgirtos prezidento 
Wilsono gegužės 8, 1914, 
‘Patarnavimas Jungtinėms 
Valstijoms per Amerikos 
motinas yra didžiausiu šal
tiniu šalies pajėgumo ir 
įkvėpimo;’ ir

“Kadangi antrasis sek
madienis gegužės yra pas
kirtas Motinų Dienai mini
moj rezoliucijoj, kuri nusa
ko, kad tai yra Jungtinių 
Valstijų prezidento pareiga 
reikalauti prisilaikymo tos 
dienos;

“Tad, dabar, aš, Frank
lin D. Roosevelt, Amerikos 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas, šiuomi patvarkau 
vyriausybės pareigūnams 
iškelti Jungtinių' Valstijų 
vėliavą ant visų valdiškų 
bildingų Motinų Dieną, ge-

Amerikai reikalinga 65,- 
000 studenčių slaugių 1943 
metais.

“Jūs galite pasididžiuoti 
slaugėmis, kurias aš pali
kau Corregidore.... jų dar
bas yra milžiniškas ir jos 
atlieka jį kopuikiausiai.”

Leitenante 1 Floramund 
Anna Fellmuth, iš Armijos 
Slaugių Korpuso taip para
šė draugui, kada ji vyko į 
Australiją iš Filipinų su 
grupe sužeistų kareivių.

Pasaka apie narsius ir 
humanitarinius darbus 
slaugių Corregidore 4r kito
se kovų zonose, dabar pasi
liko istorijoj. Bet slaugės 
kovų laukuose visam pa
saulyje kasdien prideda 
naujus skyrius asmeninio 
heroizmo prie šios istorijos, 
skyrius, kurie visais laikais 
pasiliks mintyse laisvę my
linčių žmonių.

Amerikai šiandien reika
linga daugiau tokių mote
rų, kaip Leit. Fellmuth ir 
jos draugės, kurias ji pali
ko Corregidore.' Jeigu ne
bus galima pritraukti 65,- 
000 studenčių slaugių prie 
kursų 1943 metais, sveika
tos ekspertai sako, Jungt. 
Valstijose įvyks aiški svei
katos krizė.

Dabar Armijos ir Laivy
no slaugių korpusai turi 
33,000 narių. Bet tai nega
na. Militariniams darbams 
rekrutuojama 3,000 naujų 

; slaugių per mėnesį. Ir kada 
. nauji kovų frontai pradėti, 
daugiau slaugių reikalinga.

Industrijų miestai, karo 
reikmenų fabrikai, ir vie
šos sveikatos aptarnavimai 
irgi reikalauja tūkstančių 
naujų slaugių. Slaugės bū
tinai reikalingos laike epi
demijų, nelaimių, sabotažo 
ir priešo veiksmų. Papras
tas skaičius ligonių ligoni
nėse pasidaugino 8% nuo 
1941 m. ir skaičius vis au
ga.

Studentės slaugės šaukia
mos padėti šioj šalies kri- M. • •zej.

Kaip galima tapti stu
dente slauge?

Paduodame ’ minimumo 
reikalavimus—

(1) Amžius 17 arba 18 
ligi 35 (priklauso nuo val
stijos reikalavimų).

Biskelis mėsos blynuose, 
taipgi visokiuose kukuliuo
se padarys tų smulkmenų 
vakarienę labiau patenki
nančia.

Pudingam labai skanus so- 
sas padaroma užkaitinus klia- 
vinį (maple) syrupą ir prieš 
pat duodant stalan į bėrus j 
syrupą sukapotų ar skiltimis 
suskaldytų riešutų. .

(2) Užbaigusios aukštes
nę mokyklą arba geriau (su 
tinkamais klasės ir mokslo 
kreditais).

(3) Gera sveikata.
(4) Gauti vardus slau

gių mokyklų jūsų valstijoj, 
reikia parašyti į Student 
Nurses, Box 88, New York 
City, New York. Galima 
gauti informacijų iš atsa
komo gydytojo arba ligoni
nėse jūsų apylinkėj.

Kaip I^eit. Floramund, 
kurios tėvai atvyko į Ame
riką iš Vokietijos, slaugių 
profesija pritraukė moterų 
svetimos kilmės.

Leit. Olga . Constantine 
Benderoff, kuri atsižymėjo 
Piet. Pacifiko karo teatre, 
veždama pirmą būrį slau
gių į karo kovas, yra vieti
nė rusų kilmės.

Leit. Marie Guadalupe 
Gentile, kurios tėvas buvo 
Meksikos generolas, dabar 
yra Camp Rucker, Alaba- 
mos valstijoj, studentė slau
gė. Leit. Gentile laukia pa
skyrimo užjūrinėn tarny
bon.

Ar jaunos moterys, nepi- 
lietės Jungt. Valstijų, gali 
imti studenčių slaugių kur
sus? ■ •

Pagal Immigracijos Įs
tatymą iš 1924 m., skaičius 
ateivių slaugių, jau išla
vintos Amerikos mokyklo
se, sugrįžo į savo šalis. Ir 
slaugių mokyklos visoje ša
lyje įvedė panašius patvar
kymus.

Užbaigus bi kurią iš 
1300 šalies mokyklų, slau
gėms, studentė slaugė gali 
išlaikyti valstijos kvotimus, 
ir tapti užregistruota siau

Ar žinote, kad senos jū
sų kojinės — šilkinės ir ny
lon — irgi gali padėti karą 
laimėti. Nuneškite jas Ci
vilinių Apsigynimo įsta: 
gori ar krautuvėse į 
įtaisytas dėžutes.
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Klasės naujoms studen
tėms prasideda birželio mė
nesį ir rudenį. Dėlei karo, 
trijų metų kursai dabar su
trumpinti iki 24 ir 32 mėn.

Tapti slauge, studentė 
turi užmokėti išlaidas, 
kambarys ir valgis apmo
kama. Stipendijos, kurios 
padengia dalį arba visas iš
laidas lavinimo, siūlomos 

federalių ir privačių fondų 
dėl tinkanių studenčių, ku
rios neturi iš ko užmokėti. 
Galima gauti aplikaciją, iš 
mokyklos, į kurią kandida-

Rengiamės prie Motinų Dienos 
Sutikimo; Turėsime Daug Sve

čių ir Tikimės Skaitlingos 
Publikos

Tora pastarų savaičių mū
sų aklietės darbuojasi-rūpina- 
si, lyg tos bites pavasario su
laukusios, kad triūsia — ren
giasi naujam darbui po ilgo 
šaltos žiemos joms suteikto po
ilsio. Tačiau mūsų drauges 
darbuotojos neturėjo tos lai
mės pailsėti šaltos žiemos sa
vaitėmis, jos be pertraukos at
liko daug susidėjusių svarbių 
darbų, kurių niekuomet ne
trūksta. Bet šis gražusis kon
certas ir teatras, kuris įvyks 
9 gegužės, yra pačiu svar
biausių -mūsų rūpesčiu šiuo 
momentu.

Nenuostabu, kad draugės 
moterys rūūpinasi šio*" paren
gimo pasekmingumu — juk jis 
keleriopai yra svarbus. Įvyks
ta Mothers Day, o kas nenorė
tų pagerbti motiną? Pelnas 
skiriamas pundelių dovanų pa
siuntimui lietuviam kovotojam 
ir vaikučiam, pabėgusiem nuo 
karo audrų iš Lietuvos. O kas 
gi nenori sudaryti ryšulėlį do
vanų ir pasiųsti savo tautie
čiams lietuviams vaikučiams, 
kurie laikinai yra priglausti ir 
mokinami Sovietų Sąjungoj, 
savo laikinoj tėvynėj ? 

f

Turėsime Daug Svečių ir Bus 
Malonu su Jais Pasikalbėti
Pastarais laikais gyvenimo

sako, kad 
kasdien 

apie studentų 
programas. Šios

tė ketina įstoti, tokioms sti
pendijoms.

Valdininkai 
šimtai merginų 
klausia 
slaugių
jaunos moterys neužmiršo 
heroiškų darbų slaugių 
Corregidor... Bataan.. .• 
Wake ... Guam! Jos nori 
dalyvauti kovoje. OWL

abelnos aplinkybės laiko mus 
prie namų.' Mažai kada ten
ka suvažiuoti įvairių kolonijų 
darbuotojam-draugam pasida
linti mintimis, gauti ūpo, nau
jos energijos tęsimui veiklos, 
pasinaudoti vieni antrų paty
rimais.

Draugai montelliečiai ir bos
toniečiai dėjo pastangų nuga
lėti sunkias transportacijos ap
linkybes, kad atvykti į Wor
cester! ir išpildyti programą, 
dainų ir lošimo.

Ve Kodėl Mes Tikimės 
Skaitlingos Publikos

Kiekvienas lietuvis-lietuvai- 
tė, gerbianti savo motiną, my
linti dailę, kultūrą, norinti pa
gelbėti kovotojam pasiųsti do
vanėlių jiepis ir jų šeimoms, 
norinti ; inuoti svečių pasi
aukojimą(duoti mums puikią 
program ir pasikalbėt su jais, 
visi bus lietuvių svetainėje, 29 
Endicott t. O tokios kultūrin
gos, nuoširdžios publikos Wor- 
cesteryje ir apylinkėje yra la
bai daug. Tai ve dėl ko mes 
tikimės daug jos turėti mūsų 
koncerte 9-tą gegužės.

ik

-®S

-v?

• bv Alice Brooks
Karo laikų prabanga 

toji greit išmezgama stal
tiesė ar užtiesalas bufetui 
priduos puošnumo ir tur
tingumo. Pagal tą pa
formą piezgant storu siūlu 
padaroma didelis užtiesa-į 
las, mezgant plonu — ma
žesnis.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: 
ry Sinctis, 427 Lorimer 
Brooklyn, - N. Y.
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Chicagos Žinios
(Tąsa)

Bet jis sako: 
'j — Skaityk!

— “Venerablis atsako: pažiūrėk, ma
lonus mano frer Siuverjane...”

— Severjane....
— Išspausdinta — Siuverjane....
— Argi? Tai velniava! Ten gale eile- 

mi parašyta, rėžk iš tenai...
Aš rėžiu:

• —“Profanai, kurie smalsiai norite ži
not mūsų dalykus, —

Niekuomet silpnos jūsų akys neišvys 
jųjų-

Jūs net nesužinosite, kaip danuoja 
freros.”

— Palauk, — sako Smuras, — čia ne
gi eilės!! Duok knygą...

Jis piktai sklaido storus, melsvus la
pus ir kiša knyga po čiužiniu.

— Paimk kitą....
Mano nelaimei, jo juodojoj skrynioj, 

geležimis apkaustytoj, daug knygų, čia: 
“Omiro pamokymai”, “Artileriškos me- 
morijos,” “Laiškai lordo Sedengali,” 
“Apie blakę vabzdį pragaištingą, o taipgi 
apie sunaikinimą jojo, su priedėliu pata
rimų prieš keliaujančius drauge su juo”; 
buvo knygų be pradžios ir galo. Kartais 
virėjas versdavo mane perkraustinėti 

tas knygas, įvardijant jas, — aš skaity
davau, o jis piktai murmėdavo:

— Sugalvoja, rakaliai.... Lyg per dan
tis daužo, o už ką — negalima supras
ti. Gervazijus! O kuriem velniam jis man 
{reikalingas, tasai Gervazijus! Umbraku- 
las...

Keisti žodžiai, negirdėti vardai įky
riai atsimindavo, kutendavo liežuvį, no
rėdavai kas minutę kartoti juos, —gal 
gi iš garsų paaiškės prasmė? O už lan
go dainuoja ir pliuškena vanduo. Gerai 
būt nuėjus prie vairo, — ten, tarp įvai
rių dėžių, susirenka garlaivio tarnauto
jai, lošia su keleiviais kortomis iš pini

ngų, dainuoja dainas, pasakoja įdomias 
istorijas. Gera būti drauge su jais ir, 
beklausant paprastų, suprantamų kalbų, 
žiūrėt į Karnos krantus, į pušis, išsitem
pusias, lyg varinės stygos, į lankas, ku
riose palikę nuo potvynio, telkšo, lyg 
veidrodžio gabalai, mažučiai ežerėliai, 
atsviesdami mėlyną dangų. Mūsų garlai- 
vys atskirtas nuo žemės, bėga šalin nuo 
jos, o nuo kranto, nuvargusios dienos ty
loj, atskrenda nematomos varpinės var
pų garsai, primindami apie bažnytkai
mius, žmones. Supasi bangose žvejo lai
vė, panaši į duonos kampelį; štai ant 
kranto pasimatė sodžius, vaikų būrys 
taškosi upėje, gelsva smėlio juosta eina 
žmogus raudonais marškiniais. Iš tolo, iš 
Upės, visa atrodo maloniai, kažkaip 
smulkiai ir margai. Nori sušukti į kran
tų kokius nors malonius, gerus žodžius 
—į krantą ir į valtį.

Šita ruda valtis labai domino mane, aš 
ištisą valandą galėjau, neatsitraukda
mas, žiūrėti, kaip ji knisa buka nosimi 
drumstą vandenį. Garlaivys traukėją, 
lyg kiaulę. Aš labai norėjau pamatyti 
veidus žmonių, kurie, lyg žvėrys, buvo 
uždaryti geležiniame narve. Permėje, kai 
juos varė į krantą, aš prasiskverbiau 
prie valties; pro mane ėjo dešimtys pil
kų žmogelių, skardžiai tapsėdami kojo
mis, žvangėdami pančiais, susilenkę nuo 
Slinkių našulių; ėjo moterys ir vyrai, se
ni ir jauni, gražūs ir luoši, bet visiškai 
tokie pat, kaip ir visi žmonės, tiktai ki
taip apvilkti ir subiauroti skutimu, ži
noma, čia — plėšikai, bet bobutė tiek 
daug gero buvo pripasakojusi apie plė
šikus.

X *

.. Smuras iš visų panašiausias į rūstų 
plėšiką, paniurusiai žvalgydamasis į val
tį, murmėjo:

— Gelbėk Diętfe nuo tokio likimo!
Kažin kaip kartą aš klusterėjau jį:
— Kodėl 'gi jūs verdate, o kiti žudo, 

^plėšia?
— Aš ne verdu, o ruošiu: verda bobos, 

—tarė jis, šypsodamasis; pagalvojęs, 
pridūrė: — Žmonės skiriasi — kvailumu. 
Vienas — protingesnis, kitas — ne taip, 
trečias — visiškai kvailas. O kad palik
tum protingesnis, turi skaityti teisin-i 
gas knygas, juodąją magiją ir — ką čia 
dar? Visos knygos reikia skaityti, tada 
atrasi teisingąsias....

Jis nuolatos kaldavo man į galvą:
— Tu skaityk! Nesuprasi knygos, — 

septynius kartus perskaityk, septynius 
nesuprasi, perskaityk dvyliką...

Su visais garlaivyje, ir su tyliuoju bu- 
fetininku, Smuras kalbėdavo kapodamas 
žodžius, prikliai patempęs apatinę lūpą, 
pašiaušęs ūsus, tarytum akmenimis mėtė 
į žmones. Su manim jis elgdavosi švel
niai ir įdėmiai, bet tas jo įdėmumas tru
putį baugindavo mane; kartais virėjas 
atrodydavo man, lyg būtų ne viso proto, 
kaip bobutės sesuo.

Kartais jis man sakydavo:
— Dar neskaityk...
Ir ilgai guli, būdavo, užsimerkęs, 

šnirpšdamas nosimi; pučiasi jo didelis 
pilvas; rankos, lyg numirėlio, sudėtos ant 
krūtinės, nudeginti plaukuoti pirštai ju
da, tarytum mezga nematomais virbalais 
nematomą pirštinę. ,

Ir staiga pradeda murmėti:
— Taip. Še tau — protas, eik ir gy

venk! O proto šykščiai duota ir ne po 
lygiai. Kad gi visi būtų vienodai pro
tingi, bet ne... Vienas supranta, kitas ne
supranta, o yra net ir tokių, kurie visiš
kai nenori suprasti, a!
Suklupdamas žodžiuose, jis pasakodavo 

istorijas i iš savo kareiviško gyvenimo,— 
tų istorijų prasmės aš negalėdavau su
gaudyti, jos man atrodė neįdomios, o ir 
pasakodavo jis ne iš pradžios, o kas į 
galvą ateina.

— Pasišaukia tą kareivį pulko vadas, 
klausia: ką tau sakė kapitonas? Tai jis 
atsako visa, kaip buvo, — kareivis turi 
teisybę sakyti. O kapitonas pasižiūrėjo 
į jį, kaip į sieną, ir nusigręžė, nuleidė 
galvą. Taip....

Virėjas pyksta, kvėpuoja dūmais ir 
murma:

— Argi aš žinau, kas galima sakyti, 
ko negalima? Tada kapitoną nuteisė ir 
uždarė tvirtovėj, o jo matušė sako... ak, 
Dieve mano! Aš gi visiškai nemoky
tas..-.

Karšta. Visa aplinkui tykiai dreba, 
gaudžia, už geležinės sienos pliuškena 
vanduo, pro iliuminatorių plačia juosta 
teka upė, tolumoje matosi pievos ruože
lis, dūluoja medžiai. Klausa priprato prie 
visokių garsų, rodosi, kad aplinkui tyku, 
nors garlaiviS priešaky kažkas gaudžiai 
staugia:

— Septy-yni, septy-yni....'
Nesinori niekur dalyvauti, nesinori 

klausyti, dirbti, nori tiktai būti kur nors 
paunksnėj, kur nėra riebaus, karšto vir
tuvės kvapo, ir žiūrėti mieguistai, kaip 
slysta vandeniu šitąs tykus, nuvargęs 
gyvenimas.

— Skaityk! — piktai įsako virėjas.
Jo bijo net oficiantai, o ir lėtas, ne

kalbus bufetininkas taipgi, matyt, pribi- 
jo Smuro.

— Ei, tu, kiaule!! — aprekina jis bu
feto tarnus. — Eik čia, vagie! Aziatai... 
Umbrakulas...

Matrosai ir pečkuriai žiūri į jį su pa
garba ir gerindamiesi, — jis duoda jiems 
buljone išvirintos mėsos, klausinėja apie 
sodžių, šeimynas. Išsiriebalavę ir aprūkę 
pečkuriai — gudai buvo laikomi garlai
vy žemesniaisiais žmonėmis, juos dažnai 
pajuokdavo dėl jų kalbos, vadindavo ja- 
gutais ir erzindavo:

— Jagu, biagu, na beriagu...
Kai Smuras girdėdavo erzinant, bai

siai perpykdavo ir pasišiaušęs, užkaitęs, 
rėkdavo pečkuriui:

— Kaip gi tu leidi tyčiotis tavimi, iš- 
vėpėli tu? Duok kacapui į snukį!

Kažkaip kartą bocmanas, gražus ir 
piktas vyras, pasakė jam:

— Jagutas ir chocholas—tai vis tąsią!
Virėjas nutvėrė jį už apykaklės, už 

juostos, pakėlė aukštyn ir ėmė purtinti, 
klausdamas:

— Nori, — tuoj suknežysiu!
Riedavosi dažnai, kartais lig mušty

nių, bet Smuro neliesdavo, — jis buvo 
nežmoniškai stirpus, be to, su juo dažnai 
Ir maloniai šnekučiuodavo kapitono žmo
na, aukšta, kūninga moteris vyriško vei
do, su trumpai nukirptais, kaip berniu
ko, plaukais.-

Jis nežmoniškai gėrė degtinę, bet nie
kuomet nepasigerdavo. Pradėdavo gert 
iš ryto, išgerdamas butelį per keturis 
kartus, ir ligi pat vakaro maukdavo alų. 
Jo veidas palengva rausdavo, tamsios 
akys nuostabiai plėšdavosi.

(Daugiau bus) \

Po Icovų Tumsijoj teikiama medikališka pagalba ka
riams, sužeistiems prie Gabes Gap, kur britų. 8-ta Ar
mija privertė Rommelio armijas užleisti pozicijas.

Mass. Draugai, Daugiau Pasidarbuokime!
Dar Biskj Smarkiau 

Pasispauskime!
šių metų pradžioje Massa

chusetts Valstijos Lietuvių Ko
mitetas Karo Pastangoms Gel
bėti užsidėjo gana didelį ir la
bai garbingą darbą atlikti.

Visų kolonijų pažangieji lie
tuviai ėmėsi karštai to svar
baus darbo, nes tai buvo di
delis pasibrėžimas — nupirkti 
tris ambulansus kariaujan
čioms šalims sekančiai: Vieną 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, kitą Lietuvos raudonar
miečių daliniams ir trečią So
vietų Sąjungos raudonarmie
čiams, jų narsingoj ir neapsa
komai sunkioj kovoj su fašis
tų sužverėjusiomis gaujomis.

Rinkimui aukų visur grieb
tasi labai smarkiai ir sutiktas 
karštas patri jetiškas atjauti
mas. Visur aukos stebėtinai 
‘greitai ir gausiai plaukė. Va
sario 28 d., šių, 1943, metų, 
So. Bostono Municipal Audito- 
rijaus didžiose prakalbose ir 
gražiajame koncerte aukų su
plaukė virš keturių tūkstan
čių dolerių. Bet toli gražu dar 
negana. Juk rflįūsų pasibrėžta 
sukelti nemažiau $6,000 virš 
minėtam tikslui.

Sukėlimas virš keturių tūks
tančių dolerių' pradžioje į la
bai trumpą laiką parodė, jog 
pas mus yra stiprus veiklumas, 
didelių pajėgų ir turime gilų 
atjautimą bei pritarimą ge
riems darbams plačioje liaudy
je.

Dabar, draugai ir drauges, 
visi darbuotojai šio neįkainuo
jamai svarbaus reikalo, turi
me dar kartą smarkiai pasi
spausti, kad šį garbingą dar
bą į trumpiausią laiką, su di
džiausia garbe užbaigti.

nėm, kad esą “jau seniai su
ma sukelta ir dabar jau, girdi, 
reikia kitais darbais užsiimti.” 
Tokios netikę paskalos nieko 
su tikrenybe neturi, greit nuo
dija geras pastangas aukų rin
kime, bei parengimų, tam tiks
lui rengime ir kitokioms pa
stangoms.
^Nors tos paskalos leidžiamos 

netiksliai, ne su noru pačiam 
darbui pakenkti; veikiausiai, 
tai bus daugiau pasididžiavi
mo tikslu, kad ve, kaip mes 
greit įvykdėme savo pasibrėži- 
mą, bet vistiek tas netinka da
ryti be laiko. Nežinant tikro 
stovio.

Mūsų komitetas labai gerai 
ir labai rūpestingai darbuoja
si, kad kuo geriausiai ir grei
čiausiai tą darbą įvykdyti su 
garbinga pabaiga.

Dabar, draugai ir draugės, 
rūpestingai pasistengkime link 
gražios užbaigos dar po kele
tą desėtkų dolerių iš visų ko
lonijų ir laukime, kada mūsų

Daniunas Yra Sužeistas 
Afrikoje

Tarpe 11 chicagiečių sužeis
tų šiaurinėj Afrikoj yra su
žeistas Povylas Daniūnas. Jo 
sesutė, kuri gavo žinią apie 
brolio sužeidimą, gyvena 21A0 
Coulter St. 
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Gavo du pasižymėjimus už 
skraidymą. Už gerą pasižy
mėjimą Vidurryčių kovose— 
Azijoj—J. G. Kandaras, 6949 
Indiana Avė., ir R. A. Soukup, 
4335 W. 21st St., gavo pasižy
mėjimus. Jiedu jau išskraidę 
šu priešu susirėmimuose po 
200 valandų.

Į Komunistų Partiją Įsirašė 
1,200 Naujų Narių

Amerikos Komunistų Parti
ja pradėjo naujų narių vajų 
nuo vasario 12-tos—Abrahomo 
Lincolno gimtadienio. Laikas 
buvo rubežiuojamas iki gegu
žės pirmos. Iki balandžio 5- 
tos Illinois valstijoj į Komu
nistų Partiją įsirašė 1,200 
naujų narių.

Policija Jieško Išsigimėlio, 
Žagintojo

Pirmadienį nuo 11 vai. prieš 
piet iki penkių nežinomas iš- 

pasitikimas komitetas paskelbs 
mums džiaugsmingą užbaigą. 
Tas, vien tik nuo mūs priklau
sys, ant kiek mes kolonijose 
pasidarbuosime greitesnei už
baigai.

Dar piknikai peranksti, tai 
surengkime nors po vieną pa- 
rengimėlį tam tikslui.

Turime dar nepripildytas 
blankas, parinkime ir ant jų 
po dolerį kitą". Panaudokime 
dar visas galimybes dėlei sku
besnės užbaigos. Lai demokra
tijos priešų troškimai niekad 
neišsipildo, kaip niekad neiš
sipildys razbaininkiškų fašis
tų troškimas užkariauti visą 
pasaulį ir sunaikinti visą civi
lizaciją bei visų tautų brangią 
kultūrą.

Komiteto narys,
J. M. Karsonas. ’

sigimėlis šiaurvakarinėje mies
to daly j puolė moteris. Jis ke
letą jų sužeidė. Manoma, kad 
yra nepataisomas žagintojas, 
bot neturėjo progos išžaginti 
moterų bei mergaičių, nes jam 
rodėsi nesaugu.

Jis aplankė visą eilę namų. 
Nepasisekus pasigrobti pinigų 
bei išžaginti moteris apleido 
namus. Vienur jis save persi
statė sveikatos komisionierium, 
o kitur šiaip vyru.

Reikalinga Tėvai Dėl 
2,000 Vaikų

Desėtkas Chicagos vaikų 
prieglaudų skelbia, kad už sa
vaitės laiko pradės jieškoti na
mų dėl našlaičių vaikučių. To
kių benamių vaikų yra 2,000. 
Reikalingi jiem namai ir glo
bėjai.

Majoras Kelly atsišaukia į 
žmones, kurie gali paimti au
ginti po vieną ar po du šių 
vaikučių, kad paimtų.

Toronto,Canada
Toronto Lietuviai Laukia 

Nepaprasto Svečio
Toronto Lietuvių Antihitle

rinio Komiteto pastangomis 
čia yra užkviestas nepaprastas 
svečias, būtent, Sovietų Sąjun
gos Generalio Konsulo atsto
vas P. Rotomskis.

P. Rotomskis davė sutikimą, 
aplankyti Toronto gegužės 11 
dieną. Toronto lietuviai nepa
prasto svečio pagerbimui ren
gia pdįą gražių parengimų, 
kurie, žinomą, bus su prakal
bomis. \

Galima tikėtis, kad į minė
tus parengimus atsilankys ne 
vien torontiečial, bet ir apy
linkės artimesnių kolonijų lie
tuviai, nes juose galės ne tik
tai pamatyti, bet ir užgirsti 
kalbą tikro atstovo brangio
sios tėvynės Lietuvos.
t Kaip » ilgai gerbiamas sve
čias viešės Toronte, kol kas 
tikrai nežinoma. Rep.

Proga Hartfordo Lietuviams
Susirinkimas ir Prakalbos

Rengia Lietuvių Literatūros 68-ta Kuopa

Sekamais svarbiais klausimais:
- -    ■ - . ■ ---- . _ f

Kodėl ir kada Jungtinės Tautos laimės šį karą?
Lietuvos dabartinė padėtis ir jos ateitis?

Ambulansų Pirkimo Komi
tetas, laikytame savo posėdy
je, balandžio 18 dieną, ap- 
skaitliavo, jog mum dar trūks
ta keleto šimtų dolerių iki pa
sieksime galutino tikslo. Tai
gi, brangūs darbuotojai, visų 
kolonijų, pasistengkime sku- 
biaus su aukų rinkimu. Dar 
po vieną gerą parengimėlį ir 
apie vidurį gegužės mėnesio 
sėkmingai baigsime pirmą to
kį istorinį pasibrėžimą Mass, 
valstijos pažangiųjų lietuvių.

Leiskite man pažymėti čia 
vieną dalyką, kuris labai ken
kia mūsų didžiajam darbui, tai 
tas: Vos tik mes pradėjome šį 
darbą, tai mūsų priešai jau 
sustaugė pakampėse, kad mes 
niekad to darbo neįvykinsime. 
Tūlų parapijų kunigėliai per 
savo “šventas” lūpas, kurio
mis kasdieną Dievus garbina, 
bare ir draudė lietuvius, kad 
nieko neduotų “svetimiems 
reikalams.” Bet tas mūsų dar
bo nesustabdė, nes demokrati
ją mylį žmonės mažai to te- 
paisę, o mes savo tarpe gyvai 
darbavomės — rinkome au
kas, kad pagelbėti Amerikai ir 
jos geriausioms talkįninkėms 
šiame barbarų sukurtame ka
rę. Bet ve, atsiranda vienur- 
kitur itarpe mūs pačių, perdaug 
9ptim^t|škų ^raųįų.: įf pradė
jo vaizduotis saldžiom svajo-

Ką mes, Amerikos lietuviai turime daryti, kad priartinti pilną 
limgtinią Tautą pergalę?

Prakalbos įvyks:
LIETUVIŲ UKĖSŲ SVETAINĖJE 22^Sec^n.

Gegužės 9, Sekmadienį
4-tą valandą po pietų

Kalbės Antanas Bimba
Laisves redaktorius ir Lietuvių Literatūros Draugijos pirmininkas.

Gerbiami Hartfordo lietuviai ir lietuvaitės: Ateikite 
į šį didelį lietuvių susirinkimą, išgirskite prakalbas ne
paprastai svarbiais klausimais. Supraskime, kur mes, 
Amerikos lietuviai, turime stovėti ir . ką turime veikti, 
kad Šitas kruvinas karas būtų tuojaus ir sėkmingai lai
mėtas. Kokia Lietuvos ateitis po karo ir kaip mes Ame
rikos lietuviai turime j tai atsinešti? Tai irgi be galo 
svarbus klausimas. Išgirdę A. Bimbos prakalbą visi dau
giau žinosite, plačiau mąstysite. ;

Viši kviečiami dalyvauti. Atsineškite gerų klausimų. 
Į visus bus aiškiai atsakyta.

ĮŽANGA VISIEMS VELTUI
; ANTANAS BIMPA ■........................................................................................................

Pastaba: Prakalbose bus pardavinėjami ir karo bonai.
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Šiaur. Tunisijoj Anierikie 
Apart Mateiiiv Užėmė 
Paiūrinius Plotus

ciai.
Pajūrinius Plotus

Afrikos Fronto Oficialiai Pranešimai
šiailr. Afrika, geg. 3. — Talkininkų štabo specialis 

pranešimas:
Per kelių paskutinių dienų ‘didelius mūšius amerikie

čiai palaikė nuolatinį spaudimą (prieš vokiečius), pri
vertė priešus pasitraukti gana toli atgal pajūrinėse 
srityse ir šį rytą užėmė Mateur. Keli šimtai vokiečių 
tapo paimti nelaisvėn.

Rėguliaris pranešimas:
Vakar amerikiniai bombanešiai atakavo priešų tran

sportus ir pozicijas; užkūrė gaisrus taikiniuose ir buvo 
matyt, kai mūsų bombos sprogo tarp priešų tankų ir 
automobilių subūrimų.

Trys priešų lėktuvai tapo sunaikinti, vienas iš jų— 
bombanešis.

Visuose tuose veiksmuose dingo du iš mūsų lėktuvų.

SOVIETU ARTILERIJA IR LĖKTUVAI BARO 
NUOLATINIUS VOKIEČIAMS NUOSTOLIUS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, geg. 3. — Maskvos radijo pranešimas:
Kuban srityje sovietinė artilerija nutildė 11 baterijų 

vokiečių mortirų ir penkias baterijas kanuolių; sunai
kino 10 priešų fortų ir nušlavė apie kuopą hitlerinin
kų-

Vakariniame fronte sovietiniai kovotojai sudaužė dvi 
priešų artilerijos baterijas ir nukovė apie 200 hitlerinin
kų. ,

Į pietus nuo Čugujevo raudonarmiečiai nuvijo atgal 
batalioną atakavusių priešų.

Vienas partizanų būrys Oriolo apskrityj susprogdino 
du priešų traukinius.

LONDON, geg. 4. — Vidunaktiilis Sovietų radijo 
pranešimas:
Sovietinės oro jėgos sunaikino bei sužalojo bent 20 vo

kiečių trokų, susprogdino du kapo reikmenų sandėlius 
ir sudaužė jų traukinį su kareiviais.

Kuban srityje vienas raudonarmiečių dalinys nukovė 
190 vokiečių, išdegino keturis jų tankus, sunaikino de
vynis karinius rūsius ir fortus, nutildė dvi baterijas ka- 
nuolių ir peųkias baterijas minų mjortirų.

Leningrado fronte sovietinė artilerija ir mortiros 
sunaikino aštuonis vokiečių fortus, nutildė dvi bateri
jas priešų artilerijos ir susprogįįno karo reikmenų 
sandėlį.

Černigovo apygardoje partizanai sumušė baudžia
mąjį vokiečių būrį. Traukdamiesi atgal, priešai paliko 
57 nukautus saviškius. Partizanai pagrobė kiekį kari
nių reikmenų.

AMERIKOS LAKŪNAI 13 KARTU PER DIENĄ 
ATAKAVO JAPONUS KIŠKOJ, ALEUTUOSE

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, geg. 3. — Jungt. Valstijų laivyno 

pranešimas:
Torpediniai mūsų bombanešiai, lydimi lėktuvų ko

votojų, bombardavo japonų įrengimus Mundo j, centra- 
linėse Saliamono salose; pataikė, į priešų lėktuvų aikš
tę it jos įrengimus, geg. 2 d.

Amerikos lėktuvai geg. 1 d. tryliką kartų atakavo 
japonų pozicijas Kiškoj (vakariniuose Aleutuose). Bu
vo pastebėta didelė eksplozija arti North Head; suža
lta priešų lėktuvų aikštė ir užkurta gaisrai.

Tą pačią dieną didieji mūsų bombanešiai mėtė bom
bas į karinius taikinius Holtz Įlankos ir Chichagof uos
to srityje, Attu saloje.

Elizabeth, N. J
Įvairios Žinios

Nelabai gerai, kad mūsų ko
respondentai užmiršta parašy
ti apie blusų mirusius drau
gus.

Kovo 25 dieną nuo džiovos 
ligos ilgai sirgęs sanatorijoj, 
mirė Juozas Juodkojis, o kovo 
27 dieną tapo palaidotas Ro- 
sehill kapuose.

Juozas ’Juodkojis gimęs Lie
tuvoje, Kybartų kaime, Vilka-i 
viskio apskrityj.

Paliko didžiam nuliūdime! 
dukteris: Constance, Viola/ 
Monica, Josephine, Leokadija, 
Virginia, ir du sūnus — Jb-j 
seph, Jr. ir Chester, kuris tar-! 
nauja Dėdės Šamo laivyne už 
petty officer.

j O Lietuvoje, Kybartų kai
me, paliko brolį Joną Juodko
je

Velionis Juozas Juodkojis 
prigulėjo Aušros Draugijoj ir 

: Lietuvių Progresyviame Kliu- 
• be. Tai buvo nuoširdus ir ge

ro būdo draugas, kuris visą ša-, 
vo gyvenimą ėjo su pažangiąja 
žmonija.

Neatsargus su Pinigais
Tūlas John Kurinzi, eida

mas į krutamu jų paveikslų 
State teatrą, susivyniojo į no
sinę skepetaitę $1,580.

Po perstatymo išėjęs iš te
atro, pasigedo tų savo pinigė
lių. Nubėgo atgal į teatrą ir 
pasikūndė teatro mariadžeriui, 
kuris ir pašaukė policiją.

Policija sustabdė “show” ir 
visi bejieškodami surado “pun
delį” po sėdyne. Tai “lucky 
b'oy,” kitą sykį nesinešios tiek 
daug pinigų su savimi.
Ėlizabetho Barberiai “Kirps” 

Kostumerius
Nuo gegužės 15 d

Barbers
kirpimą plaukų imti nuo kos- 
tumerių po vieną dolerį ir už 
skutimą barzdos, 40 centų.

Vaikams už nukirpimą plau
kų paprastomis dienomis 60 
centų, o šeštadieniais net 75 
centus. Tai jau man atrodo, 
kad tai perdaug imti tiek mo- 
kesties.

Aphrtmehtu Savininkai 
Slinkiai Nubausti

Savininkai Jaymarx Realty 
Company ir Solomon Marx. 
Westfield Apartments, 112 
Westfield Ave., tapo nubausti 
Federal Court Newarke, ant 
$2,010 už laužymą nustatytų 
lubų ant gyvenimo butų.

Vilnis “Subytino” Laisvę
Ant mano rankų randasi 

Laisvė ir Vilnis už 27 d. ba
landžio.
, Well, Vilnyje aš randu ant 
pirmo puslapio žinią su pilnu 
pa&iškinimu bei tekstu Sovie
tų valdžios notės Lenkijos emi-, 
gracinei valdžiai, pranešant 
apie nutraukimą diplomatinių 
ryšių. lO Laisvėje ne.

Laisvės Iklda už 28 d. ba-i 
landžio atėjo dienk vėliau, tai,; 
jei kurie fieškaito angliškos: 
Spaudos ir neklauso radio pra
nešim^, tai sužinojo apie tai 
tik balandžio 2'9 d. Į

O Laisvė taip aiti huo Eliza-! 
betho, tiesiog po no'Sia. Neaiš-i 
ku!

Maine Valstijos 
ril* * Zimos

Master
Association nutarė už

NEW DELHI, Indija, geg. 3. — Jungt. Valstijų oro 
jėgų pranešimas:

Balandžio 27 d. Amerikos lėktuvai atakavo japonus ! 
Diamond saloj, į pietų vakarus nuo Rangoono (Bur- i 
moj) ir pataikė į priešų signalinius įrengimus.

Bal. 30 d. mūsų bombanešiai padarė daug nuostolių 
japonams Šule Pagodos srityje, sužalodami sandėlius ir 
įvairius pastatus; manoma, kad nuskandino ir vieną 
japonų laivą, 200 pėdų ilgio.

Susidūrus ore su priešų lėktuvai^, buvo nušauta, že
myn vienas japonų orlaivis.

Tuose veiksmuose amerikiečiai neteko vieno lėktu
vo.

Mirdama Apgavo Dukteris. — 
Hitlerio Batam Šmeruoti

Bal. 27 d. Skowhegan, Me., 
vyrukas paklausė manęs: Ka
da busas išeina į Lewiston? 
Sakau, dar turi pusę valandos 
laukti. Ar darbai ten eina ge
rai? Atsakė, taip. Klausiau: 
ar lietuvių, ten yra daug? Pri
dūrė — tai didelis būrys— ir 
aš pats tarpe, esu lietuvis. Tad 
pradėjome lietuviškai kalbėti. 
•Jis seniau gyvenęs Millnocket, 
Me. Aš irgi , nuvažiuodavau 
ant vakacijos pas M. Račylus. 
Čia jis pastebėjo, kad Račy- 
lai jau senokai apleidę šį mies
telį ir įsigiję ūkį Foxcrofte. 
Tai esą puikūs žmonės; jis ir 
jo pati yra seni Laisvės skai
tytojai. šis vyrukas sakėsi 
dirbęs Rumford ir Mexico, Me. 
Ten ir esą lietuvių — daug 
Laisvės skaitytojų ir simpatikų 
— ir šie lietuviai esą progre- 
syviški ir dirbą dėl karo lai
mėjimo prieš Hitlerį ir japonų 
Tojo — barbarizmą. . . Da jis 
matęs keletą ir tokių proto 
ubagų, kurie katutėm ploja 
del trejybės. . . Ve čia aš ir 
kirtau taip: Tai iš kokių me
džiagų yra “nulieta toji trejy- 
bė?” Jis patylėjęs, nusišypso
jo ir atsakė šiaip: “Tai iš fa
šistiškos smalos ir Franciško 
Franko deguto. Da ir musso- 
liniško juodylo trečdalis pri
maišyta. Tai Hitlerio batam 
šmeruoti...” Pagaliau d.< sa
kė, kad buyęs ir Montelloj 
tarpo lietuvių ir ten išvydęs 
keistą nuotikį. Tautiškos “kul
tūros” Kliubo viršininkas ap
daužęs muzikantą W. Y. už jo 
teisingą kritiką. Vadinasi, jie 
bijo teisybės kaip pelėda sau
lės. O jų kultūra ir be mu
zikos kumštyje žydi. . .

Fairfield, Me., Velykų 4 ry
tą našlė Alma S, Lutz, 41 me-

tų, per telefoną užkvietė sa
vo dukteris ir seseris ant vai
šių Velykose. Kuomet jos at
vyko, tai rado motiną jos na
muose tarpe frontinių salės du
rų pasikorusią. Reiškia, ši mir
dama gimines apgavo. . .

West Buxton, Me., bal. 25 
d., ugnis siautė miške plotyje 
650 ėkerių išdegė medžių. Po 
tam įpuolė į miestelį' ir keletą 
namų pavertė į pelenus. Dar 
20 šeimynų išvijo iš stubų. Vėl 
Wells, Me. apie 5,000 ėkerių 
didelio miško supleškėjo ir tu
zinas namų dingo gaisre. Dar 
Waterville, Me., ugnis padarė 
iškados ant 10,000 dol. Silver- 
tread Tire kompanijai. Lewis
ton, bal. 7 d., auto, sudužus 
Bl Harrington sudegė mirti
nai.

Sostinėj valstijos, Augusta, 
Me., bal. 25 d., 12 vyrų-gem- 
blerių suareštuota Poolruime 
Ovide Cote, Jr. Tai už gem- 
bleriavimą. Pas vieną lošiką 
rado išloštų 1,924 dol. Kažin, 
kiek jis yra pralošęs?

Fairfield, Me., Velykų nak- 
tiį žulikas užpuolė Wesley 
Roundy ir atėmė 11 dol.; dar 
ir peiliu subadė Wesley. Va
gišius paspruko.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 7 d. 
gegužes, Liet, salėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 7:30 v. v. Susirinkimas 
bus svarbus, tad visos būtinai turi
me dalyvauti. Prie progos nepa
mirškite ir ' naujų narių atsivesti. — 
M. K.

MASPETH, n. y.
LDS 14 ir ALDLD 138 kuopų 

bendras susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, geg. 6 d., 8 v. v. Zabielskio 
salėje. Prašomo našių abiejų kuopų 
dalyvauti. — Sckr. (106-107)

Laisvės Repdrteris

Sukilę Jūreiviai Sunai- Bombardavo Konstantą

šiafth Afiika, geg. 3. —-Į 
Amerikiečių ir anglų lėktų-; 
vai be paliovos žma bom
bas ir šovinius į fašistus ir 
jų įreUgitnūs lufiišljoj.'

Washing ton. — fcai kas 
įžiūri, Įk&d Ahrėrikos val

džia laikys Savo Žinyboje 
ahgliakasyld&s iki karo pa
baigos.

W^hingWti,

kino 4 Ašies Laivus
1 ■ ................-I ■

Anglų radijas pranešė, 
jog vokiečiai ir italai jūri
ninkai • kovo 8 d. sukėlė 
maištą keturiuose nacių ir 
italų laivuose Portugališko
je Indijoje, nužudė tų lai
vų oficierius ir padegė ir

Fašistų radijai pranešė, 
kad jų priešų lėktuvai bom- 
bardaVO Konstantą, Rumu
nijos uosto miestą, prie 
Juėdošidš Jūros-.

(Suprantama, jo# tai bu* 
vo sovietiniai lėktuvai.)

L o h d o It. — Naciškas 
Franci jos Vičhy “valdovas”! 
Lavai' buvo šiek tiek bomba 
sužeistas traukinyje.

Alistralij a. — Ahiėrikiėčiiį 
iir australų lakūnai htmušė 
didelę japonų lėktuvų ata
ką prieš Darwin 'miestą, bet 
ir patys turėjo stambių 
nuostolių.

Portland, Me., siaučia epi
demija “Spinal Meningitis. Tai 
nugarkaulio skaudėjimas. Iš 
93 sirgusių mirė 10 žmonių. 
Sveikatos skyriaus Dr. T. Tet- 
rean ir valstijos valdžios tyri
nėtojai sako, kad liga plečia
si nuo tirštai apgyventų žmo
nių šiame dedmiestyje. Mat, 
čia dideli shipyardai, tai daug 
darbininkų privažiavę iš ki
tur.

So. Paris, Me. čia tapo su
areštuoti du Lewistono vyrai: 
Leo Bolduc, 33 metų ir John 
Gendrolis, 23 metų, už pašovi- 
mą Oxford county sheriff F. 
Francis ir deputy sheriff 
Frank Hunt, iš Bethel. Šie va
gišiai esą daug vagysčių papil
dę ir daugiau žmonių apšau
dę. Pas juos rado 3 revolve
rius. Jie už vagystę buvę ka
lėjime Darien, Conn, ir Mai
ne valst. kalėjimuose. Dabar 
uždaryti Lewistono kalėjime 
iki teismo, po užstatu 5,000 
dol. už vieną, antro irgi taip 
pat.

t*
už $240,596, Madison, UŽ 
$131,877, Skowhegan, už 325,- 
189 dol., Bingham $39,381, 
Oakland, už 86,394 dol. Tai 
Waterville yra atsilikus su 
100,000 dol. palei užbrėžto 
tikslo. Sako, skubinas išpildy
ti prižadą. . .

Jauna Mergaite.

(Shalinska*) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Bal. 29 d. Waterville jau 
antrą karišką paskolą išpirko 
už $690,958. Fairfield nupirko

* Fotografas
J Trhukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

pogi atmaliavoju 
„ __ įvairiom spalvom
| JONAS STOKES 
Ę 512 Marion St., Brooklyn 
SįKamp. 'Broadway ir Stone Ave. 
§2 prie Chauncey St., Broadway Line 
$ Tel. GLenmore 5-6191

.CHARLES*
♦ UP-TO-DATE ♦

♦ BARBER SHOP*
• K. Degutis, Savininkas •
♦ Prielankus Patarnavimas ♦

* 306 Union Avenue *
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. ♦

• BROOKLYN •
Gerai Patyrę Barberlal +

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

H

K

■
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Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md.

Naudai Dienraščio Laisvės

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS 
f

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

Šiame piknike turėsime įvairių žaislų, 
už kuriuos bus duodama dovanos

BUS GĖRIMŲ IR VALGIŲ
Taipgi muzika linksmai praleisti laiką

Kviečia Visus Rengimo Komisija.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

*

.-,W
»■

i
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PIKNIKAS

Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY
BUS JOHN ZILLIS VIETOJE

2902 Annapolis Road

KALBĖS D. M. ŠOLOMSKAS
iš Brooklyn, N. Y.

Kelrodis: Pasiekti vietą galima gatvekariu No. 17, kuris 
vadinasi Westport Car. Važiuokite iki pabaigai gatvekario 
linijos. Išlipę eikite tiesiai tuo pačiu keliu iki viršui pa
minėtos vietos.

Pilietybės painoką nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charldš P. KM, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įėina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

KAINA 35c. -t-

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

Reikalaudami rašykite:

427 Loriitter St., Brooklyn, N. X

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome 3) speciali pasiūlymą savo 

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

30 Dieną
Nuolaida

Akintai 
až $7.50

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

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

no

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

nu

Lietuviškas Kabaretas

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
WAT C H IS

Le VANDA
MATTHEW P. BALLAS

Tel. Stagg* 2-2173

Ateikite pasimatyti su Glvials 
Geriausias Alus Brooklyn©

gerbiamieji lietuviai, 
priminti tą faktą, kad 
draugija dėjo pastan-

Ruppert bravarnčs darbinin
kui Schmidt prisvaigus salyk- 
los aruode, siekdamas jį gel
bėti prisvaigo ir galva žemyn 
įkrito jaunuolis George Weber 
ir užduso pirm spėjus pribūti 
pagalbai.

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

MIUTAtY 
RING

$15.00

lą, pirmininkei 
nebuvo sunkumo 
įsilinksminusioj

kaip dalyviai pagei

Vincą Škėmą Laidos 
Ketvirtadienį

ELIZABETH . 17 jewel* . $2475

USEFUL." PRACTICAL

1 matėsi ir tolimų 
J. Smitas iš Philadel- 

LLD Ceptro

TELEPHONE 
BTAGG 2-5048

Paskutinė Proga Gauti 
Bankieto Bilietus

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

prie abelno namų triūso — 
kambariai, trys nariai šeimy- 
Prašome telefonuoti Dewey 
arba Sterling 8-2340.

* (106-111)

Ringling Bros, cirko trupės 
dalis pereitą antradienį aplan
kė Bellevue ligoninę ir davė 
programą vaikams ligoninės 
kieme. Suvynioti į blanketus, 
vežamose kedėse vaikai ligo
niai buvo išvežti-išnešti kie
man ir ten turėjo švęnčių šven
tę matydami slonius ir kitus 
nepavojingus atgabenti gyvu
lius ir žvėrelius.

ŠVENTO JURGIO LIETUVIŲ DRAUGYSTĖS 
AUKSINIO JUBILĖJAUS

Norite gerą darbą ir gerą algą? 
Reikalinga moteris (arba mergina) 
dirbti 
keturi 
nojė. 
9-2070

Reikalinga vyrų ir moterų del 
generalinio dirbtuvės darbo. Patyri
mo nereikalinga. Taipgi reikalinga 
vyrų ir moterų kurie ir turi biskį 
patyrimo prie reguliarinių Singer 
Sewing mašinų. Nuolatinis darbas 
per ištisus metus. Kurie norės, ga
lės dirbti ir viršlaikiu. Kreipkitės: 
M. Maišei Co., 625 Kent Avė., kam
pas Rodney St., Brooklyn, N. Y.

(106-111)

NOTARY
PUBLIC

REIKALAVIMAI
Reikalinga opereiteris dirbti prie 

Armijos oficierių marškinių. Kreip
kitės: F. & L. Sportwear, Ine., 537 
Broadway (4-tos lubos), New York 
City, N. Y. (104-109)

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

Delegatas Charles Kundro
tas, duodamas smulkmenišką 
raportą iš lietuviškų dirbtuvių 
siuvėjų darbuotės, pareiškė, 
kad darbų yra visose dirbtuvė
se, tik stoka nekuriu darbinin
kų. Beveik visose šapose už
baigta uniformos, yra privežta 
civilio darbo. Apie birželio 
pabaigą gal pradės vėl siūti 
uniformas. C. N.

Nusipirkite bilietą tuojaus, kad nepritrūktų. Asmuo, nusipirkus
* bilietą už $2.75, gaus valgyt, gerti, girdės gražią 

programą ir galės pasišokti.
Bilietus galite Įsigyti visų lietuviškų laikraščių raštinėse, pas 

radijošius, pas Komisijos pirmininką S. M. Karvelį, sekretorių 
J. LeVandą, J. A. Draugeli, Prot. sekr. Ch. Nečiunską ir pas 
kitus komisijos bei komiteto narius.

Pasinaudokite šio nepaprasto Įvykio proga, nesigailėsite.
Nuoširdžiai kviečia jubilėjaus komisija ir 
šv. Jurgio Draugystės pildantysis Komitetas.

AIR V/ARDp4
15 |«weU 

$29?i

Auksi- 
po ge- 
parda- 

Dėlto nelaukite pas- 
kurie norite

“Lily Mars” Capitol Teatre

Capitol teatre, New Yorke, 
rodoma muzikalinė M-G-M iš
leista filmą “Lily Mars,” ku
rioje vyriausią rolę turi Judy 
Garland. Be jos lošia Van 
Heflin, Marta Eggerth, ir ki
ti. Tai veikalas apie mažo 
miestelio mergaitę, trokštančią 
patapti aktore, dedančią pa
stangas būti scenos žvaigžde. 
Mums atrodo, kad Judy Gar
land savo rolę atliko puikiai ir 
pasibrėžtąjį tikslą gražiai pa
siekė.

Koncertiniame - vodevilinia- 
me programe dalyvauja Vil
mos aktorė Marta Eggerth. Vi
sai vykusiai dainininkė sudai
nuoja keletą dainų ir už jas 
gauna didelį publikos pritari
mą. Be to, dalyvauja juokda
rys Jimmy Durante, Harold 
Nicholas ir kt. Sonny Dunham 
vadovauja džiaziniam orkes
trui.

kliuban ateinančiam susirinki 
me.

Baliuje 
svečių —. 
phi jos, atvykęs 
posėdį; Mrs. L. Kazeik iš Wes
terly, R. L, J. Dainiuviefiės 
sesutė, E. Baranauskienė iš 
Bridgeport, Conn., taipgi jau
nutės Joyce ir Norma Kenneth 
iš Bristol, Conn., mūsų darbš
čios narės, vienos iš to vakaro 
gaspadinių, E. Kasmočienčą 
anūkės, atvykusios pas ją pa
viešėti .

Vakare buvo duodama ir 
dovanų. Trečią dovaną gavo 
Nelė Maculevich, 305 Šo. 3rd 
St. Pirmų dviejų gavėjai ne
atsišaukė. Turinčio No. 37 
laukia $3, o No. 11-tą laukia 
$2. Dovanas gaji atsiimti pas 
komisijos narę O. Depsienę, 
256 Union Avė., krautuvėj.

Baliaus surengimo komisijoj 
darbavosi O. Depsienė, J. Au- 
gūtienė ir A. Kalvaitienė

Rengėjos prašė padėkoti vi
siems už talką garsinimu, ti- 
kietų pardavimu ir atsilanky
mu, taipgi piniginėmis auko
mis ir maistu parėmusiems jų 
darbą ir prašo tokios pat šir
dingos talkos ateities darbuo-

venti, taipgi pamatyti drau 
gus brooklyniečius, kurių 
skundėsi labai pasiilgęs. Bei 
mirtis nutraukė visas viltis.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Naudingos ir Praktiškos 
DOVANOS

282 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y.

Gegužės 1-mos vakarą, Lais
vės svetainėje, įvyko Moterų 
Apšvietos Kliubo ir mezgėjų 
suruoštas balius, kuris galima 
skaityti visapusiškai pavyku
siu, nors vyriškos,publikos ga
lėjo būti ir daugiau dėl gero 
balanso. Buvusieji, atrodė, ne- 
nuobodavo, bet smagiai ir 
draugiškai pabaliavojo.

Kadangi moterys Motinų 
Dienos baliaus neturės, o ta 
diena jau taip arti, tai ji bis- 
kelį prisiminta šiame baliuje. 
Vakarui įpusėjus, salės gale 
atsirado stalas ir prie jo su
sodinta mūsų garbes motinos, 
kurių sūnūs tarnauja mūsų 
ginkluotose jėgose, taipgi po
ra mūsų vyriausių mezgėjų. Ir 
publiką greitai suprato to tiks- 

O. Depsienei 
gauti tylos 

publikoj. S.

Sasna keliais žodžiais primi
nė, jog minint Motinų Dieną 
šiais metais mūsų didžiausia 
užduotimi yra paremti mūsų 
krašto ir talkininkų karo pa
stangas, kad tuomi pagreitinti 
pergalę ant fašizmo ir sugrą
žinti motinoms jų sūnus.

Baliuje mezgėjos buvo išsta- 
čiusios parodai savo mezgi
nius, bent po vieną iš kelių 
rūšių drabužių — šalikų, sve- 
derių, bašlikų, kojinių. Prie 
stalo sėdėjo čampionė mezgė
ja K. Petlitzkienė ir jos sesu
tė K. Rėklienė, taipgi kitos 
mezgėjos. Įvertindami jų dar
bą ir didelį tikslą, be rinklia
vos, dalyviai patys sunešė virš 
$20 vilnų fondui. Jų vardai 
bus paskelbti mezgėjų \apy- 
skaitoj Moterų Skyriuje, geg. 
12-tos Laisvėje.

Ant to paties mezgėjų sta
lo matėsi graži naujausia Li
teratūros Draugijos išleista 
knyga “Didysis Lietuvių Tau
tos Priešas” ir žurnalas švie
sa. Mat, kai kurios kliubietės 
ir mezgėjos yra tos draugijos 
narėmis ir čia jos atsiėmė sa
vo knygą, kuri narėms duoda
ma veltui. Taipgi įsirašė 4 
naujos narės ir viena viešnia 
užsirašė metams žurnalą švie
są. Kelios pasižadėjo įstoti

Gerbiami Brook lyno ir apy
linkės lietuviai ir lietuvės—

Jums yra gerai žinoma šv. 
Jurgio Draugija, kuri savo me
tiniuose baliuose bei piknikuo
se visuomet turėdavo kelis 
tūkstančius dalyvių, o turėda
vo daug dalyvių todėl, kad 
stengdavos dalyvius patenkin
ti taip, 
davo.

Tad, 
aš noriu 
jeigu ši 
gas patenkinti dalyvius meti
niuose parengimuose, tai ši
tam Auksinio Jubilėjaus bei 
50-ties metų gyvavimo sukak
ties parengime - vakarienėje 
dės daug didesnes pastangas 
patenkinti dalyvius, šv. Jurgio 
Lietuvių , Draugija yra savišal
pos organizacija, seniausia, di
džiausia ir geriausiam stovyj 
Brooklyno organizacija tarp 
lietuvių.

Savo 50-ties metų gyvavi
mo laikotarpyj yra sušelpus 
tūkstančius lietuvių ir šiaip 
reikalingas šelpti įstaigas. Nie
kad neatsisakė šelpti streikie- 
rių. Niekad neatsisakė nuo rė
mimo tautos reikalų: Taipgi 
remia ir šalies pastangas karą 
laimėti, žodžiu sakant, virš 
minėta draugija savo penkių 
dešimtų metų gyvavimo lai
kotarpyje kooperavo su viso
mis lietuviams gerbiamomis 
įstaigomis bei organizacijomis. 
Kooperavo taip, kad šiandien 
ta draugija sulaukė didelės 
pagarbos nuo visų Brooklyno 
ir apylinkės lietuvių. Gerbia 
ją kunigai, prof esi jonalai, in
teligentai ir darbininkai.

Mes visi žinom, kad užsitar
nauti tokios plačios visuome
niškos pagarbos reikalinga 
daug energijos ir pasišventi
mo, o vienok šv. Jwrgio Drau
gija to pasiekė. Na, gerbiami 
lietuviai, nepaisant ar esat josi

Šv. Jurgio Draugijos 
nio Jubilėjaus bilietai 
gūžės 8 dienos nebus 
vinėjami 
kutinės dienos 
dalyvauti bankiete.

Varde bankieto rengimo ko 
misijos pasirašo:

J. LeVanda, sekretorius.

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Vincas Škėma bus išlydėtas 
iš Bieliausko šermeninės, 660 
Grand St., ketvirtadienį, gegu
žės 6-tą, 2 vai. po pietų, į Aly
vų Kalnelio kapines. Visi jo 
di^ugaL kriaušiai ir kiti, taipgi 
pažįstami prašomi atsilankyti 
į šermenis ir laidotuves.

Velionis turėjo 59 metus 
amžiaus, bet atrodydavo jau
nesnis savo metų. Jau per tū
lą laiką jis skųsdavosi nesi
jaučiąs stipriu, bet dirbdavo ir 
dalyvaudavo šian ten. Rugpjū
čio 7-tą, pereitų metų, ūmai 
krito suimtas širdies atakos. 
Rugsėjo mėnesį buvo išvykęs 
gyventi į Hoosick Falls, N. Y., 
tikėdamasis ten būsiant ge
riau sveikatai ,tačiau sveikata 
negrįžo ir jis pamažu nyko, 
o naktį 2-3 gegužė mirė. Prie 
jo buvo žmona, kuri kartu su 
juomi buvo ten apsigyvenusi, 
kad jį prižiūrėti.

Tik pereito balandžio 18-tą 
Velionis Vincas apvaikščiojo 
savo vedybinio gyvenimo 25- 
tą sukaktį su žmona Helen 
(po tėvais RadzeyiČiūtė), ti
kėdamasis dar pakilti ir pagy-

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL EV. 4-8898

Chas. Nečiunskas,
292 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y.

Aš pristatysiu tikietus į jū
sų namus. Jeigu dėl kokių 
nors priežasčių neparanku su
sižinoti su manim, tai galite 
kreiptis pas komisijos sekr. 
iždininką:

J. Levandauską,
337 Union^Ave., 
Brooklyn, N. Y.

C. Nečiunskas,
Draugijos Sekr.

dėtis visiškai neapeina. Man 
atrodo, kad viršininkam apei
na, tačiau jie žino tą faktą> 
kad ekstremizmas, tai organi
zuotų darbininkų priešams 
vanduo ant jų malūno. Statyti 
Lewis’o elgesį aukščiau Amal- 
gameitų vadovybės, man atro
do, kad toki žmonės toliau sa
vo nosies nemato ir linki 
organizacijom amžinos atil- 
sies.

bai, ką daro 
Mat, nariuose 
kad skyriaus 
klausimu nieko neveikia, kad į 
Joint Bordą, Trade Boardą, 
Board of Direktorius atstovai 
tose įstaigose algų pakėlimo 
reikalu visiškai tyli.

Trade Boarde atstovas J. 
Buivydas įtikinėjo susirinku
sius, sakydamas: Mes keliam 
tą klausimą, bet jis vyriausiai 
priklauso nuo generalės unijos 
valdybos, kadangi Amalgamėi- 
tų Siuvėjų Unija įgyvendino 
tokias tradicijas, kad jeigu rei
kalauti algų pakėlimo, tai per 
visą šalį, kur tik randasi siu
vėjų. O toks darbas nėra leng
vas, reikalauja daug laiko ir 
gero plano.. Tačiau mes tą 
klausimą kelsim prie pirmos 
progos, raginsim unijos virši
ninkus,? kad jie skubintų algų 
pakėlimo darbą. Eiti per vir
šininkų galvas būtų žalinga 
organizacijai. Kad gavo algas 
pakelti moteriškų drabužių 
siuvėjai, tai todėl, kad tik 
vien New Yorko mieste. Kitų 
miestų tos rūšies siuvėjai ne
gavo jokio pakėlimo, todėl jų 
viršininkams buvo lengvas dar
bas ir jis greičiau įvykintas. 
Todėl negalima suvienodinti tų 
dviejų unijų ( veikimą, sako 
Trade Boardo atstovas.

Siuvėjų Žinios
Siuvėjų Unijos Lietuvių 54 

Skyriaus susirinkimas įvyko 
balandžio 28 d\, Kliubo sve
tainėje. Narių buvo vidutiniai, 
bet dėl tokio skaitlingo nariais 
lokalo, tai per mažai. Kodėl 
nariai neatsilanko į susirinki
mus? Priežastimi, veikiausia, 
bus nuovargis nuo darbo. Su
sirinkime, apart raportų, nie
ko daugiau nenuveikta. Išrink
ta būsimam skyriaus piknikui 
komisijos pirmininku A. Lin
kus, Jr., sekretoriumi J. Bui
vydas.

Nors susirinkimas buvo ne
didelis, bet buvo didelis rei
kalavimas algų pakėlimo. Sta
tė klausimus skyriaus valdy

tu o klausimu, 
yra manymas, 
valdyba tuo

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturių kambarių 

apartmentai. Moderniškos vanos ir 
kiti įtaisymai. Renda $22-24 į mė
nesį. Taipgi reikalingas ir prižiūrė
tojas (Superintendent) tame name. 
Renda veltui. Namo antrašas, 335 
Union Avė. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas: .Moebus & Travis, 
Inc., 730 Nostrand Ave., Brooklyn, 
N. Y. (106-117)

Brooklyno ir Apylinkes 
Lietuvių Dėmesiui

nariu ar ne, pagalvokite, argi 
šita draugija neužsitarnavo 
jūsų kooperacijos jai? Argi ji 
neužsitarnavo to, kad matyti 
visus Brooklyno ir apylinkės 
lietuvius savo Auksinio Jubilė
jaus vakarienėje, gegužės 15 
d., Klaščiaus Clinton salėje, 
Maspethe? Argi rasis šioj apy
linkėj tokių lietuvių, kurie ne
dalyvautų vaduojantis tikieto 
aukšta kaina? Aš manau, kad 
nesiras. Aš žinau Brooklyno 
ir apylinkės lietuvių sentimen
tą, kad jie nepaiso kelių dole
rių kilniems tikslams. O ką tas 
$2.75 už tikietą reiškia, kuo
met už jį gaus valgyti, gerti, 
girdės kunigų kalbas, visų 
Brooklyno lietuviškų laikraš
čių redaktorių kalbas, chorų, 
duetų dainas ir prie geros J. 
Tamošausko orkestros pašokti. 
Aš manau, kad nei vienas 
tuvis bei lietuvė neapleis 
progos.

Baigdamas šį straipsnį 
riu priminti jums, brangūs 
tuviai, kad virš minėto Auksi
nio Jubilėjaus vakarienės ti- 
kietai bus pardavinėjami tik 
iki 9 d. gegužės. Tad, gerbia
mieji, jei pas jumis dar nebu
vo tikietų pardavėjas, tai ma
lonėkite parašyti atvirutę, 
rodydami savo antrašą ir 
siųskite man, adresuojant 
kančiai :

Iš dalies pasakyta teisybė. 
Tačiau yra pas mus' tokių na
rių — ir dar skaitosi akty
viais, buvę net delegatais, — 
kurie negali suprasti šių metų 
padėties. Jiem atrodo, kad 
unijos viršininkam narių pa-

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Kitais žodžiais, šią savaitę 
Capitol teatre visas programas 
nekarinio pobūdžio.

Ndrs.

Atsibus

Šeštadienį, Gegužes-May 15 
Prasidės 6-tą Valandą Vakare

KLASHUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINI!)) 

Rheingold Eajtra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vyną ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Stanley Rutkūnas
Savininkas

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

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

žinodama jo pageidavimą, 
žmona parvežė jį palaidoti 
Alyvų Kalnelyje, Maspethe, 
kur jau ilsisi daug jo draugų 
ir su laiku ateis kiti. Brookly
ne jis išgyvenęs daug metų.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimaa 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių t

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

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

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

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

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

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

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem dąrosr visoki rūgimai ir nemalonu-
> mai po valgių. (

Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu-j visus kitus miestus. Rašykite 
arba' kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
4M i.OKIMr.R STKKKT BBOOKLTN, N. T.
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