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KRISLAI
Bus Velykoms Brezentas? 
Kada Bus Išlaisvinta

Vitkausko Gimtinė? 
Italijoj. 
Komunistų

Rašo A.

Pozicija.

MIZARA

žmonės mano,Kai kurie 
kad didžiulis Juodosios Jūros 
uostas, Odessa, greit bus iš
laisvintas. Gal Velykoms tary
binės Ukrainos liaudis gaus tą
jį prezentą.

į Odessa įžygiuos generolo 
Malinovskio armija. Pats ge
nerolas Malinovskis, sakoma, 
yra Odessoje gimęs. Galima 
įsivaizduoti, kiek bus džiaugs
mo pačiam generolui, perga- 
lingajai armijai ir visoms Ta
rybų Sąjungos tautoms!

Na, o laisvinamoji Bessara- 
bija — tarybinės Moldavijos 
respublikos dalis — yra mar
šalo Timošenko gimtinė žemė. 
Bessarabija taipgi neužilgo 
bus išvaduota.

Šimtams tūkstančių Ameri- tų kariai, persigrūmę per 
kos lietuvių, be abejo, rūpi:; Bruto upę į Rumuniją 60 
kada bus išvaduota generolo mylių frontu, nubloškė vo- 
Vitkausko, gen. Karvelio ir kiečių ir rumunų kariuo- 
gen. Kavoliūno gimtinė šalis, menę aštuonias iki 13 mylių 
— tarybinė Lietuvos respubli-; atgal; užėmė Dangenį ge
ba? ležinkelio stotį ir tuo būdu

Mes negalime pasakyti, bet perkirto svarbiausią hitle- 
spėti turime teisę: Neužilgo! rinjnkams geležinkelį, ei

nantį iš Jassy į šiaur-vaka- 
rius iki Dorohoj ir į pietus 
nuo Jassy į Bucharestą, 
Rumunijos sostinę. Raudon
armiečiai taip pat užėmė 
Carpiti, 8 mylios į šiaurius 
nuo Jassy, geležinkelių 
tro, kurį jau pasiekia 
vietinė artilerija.

Sovietams perkirtus 
ležinkelį ties Dangeni, 
ciai dabar turės daryti apie 

nei vanduo, nei vokiškasis gin- 35 mylių vingius užfrontėj, 
klas galingos Raudonosios Ar-’^acj palaikyt gelžkelinius 

. susisiekimus.
tokius di- DAUGELIS RUMUNŲ 

kokiu jokia APLEIDŽIA FRONTĄ 
IR PUOLA VOKIEČIUS
Sovietų vyriausybė atsi

šaukė į Rumunijos gyvento- 
* jus, kad pasitrauktų iš Hit
lerio karo, jeigu nori iš
vengt sunaikinimo savo 

1 miestams ir kaimams.

Praeitą rudenį daugelis ka
rinių “ekspertų” Amerikoje' 
pranašavo, jog, girdi, vokiečiai 
apsistosią ant vakarinio Dniep
ro upės kranto ir ten laikysią-, 
si per žiemą.

Bet jų pranašystes vėjas 
nupūtė. Vokiečiai neatsilaikė 
ne tik ant Dniepro krantų; jie i 
turėjo bėgti ir per Bugo upę, į 
ir per Dniestrą, ir per Prutą !

Nei sniegas, nei dumblas,

mijos nesulaikė.
Per praeitąjį kovo mėnesį 

toji armija atliko 1 
džiulius žygius, 
armija pasaulio istorijoje ne
buvo atlikusi!

Tuomet, kai Tarybų Sąjun- : 
gos vyriausybė nutarė apsi
keisti su Badoglio vyriausybe 
(Amerikos ir Anglijos pasta
tyta) diplomatais, daugelis ne
turinčių politinio balanso žmo
nių rėkė:

—žiūrėkit, Stalinas išdavė 
k o m u n i stus, pripažindamas 
Badoglio vyriausybę.

Šiandien Italijos komunistai 
reikalauja, kad Badoglio vy
riausybė būtų praplėsta, kad į 
ją turi įeiti liaudies partijų 
atstovai.

Maskvos “Izviestijos” rašo 
panašiai, kreipdamos talkinin
kų dėmesį į tai, kad ir jie da
rytų spaudimą į Badoglio vy
riausybės praplėtimo reikalą.

Bet tie patys gudruoliai, ku
rie kritikavo Maskvą dėl Ba
doglio vyriausybės pripažini
mo, tebetyli, kuomet Italijoje 
dalykai stovi labai prastai.

Dėl Italijos monarchijos li
kimo Italijos komunistai šitaip 
sako: monarchijos klausimas 
galutinai išsispręs tuomet, kai 
Italija bus išlaisvinta iš nacių 
okupacijos. Nes kol kas tik 
vienas trečdalis Italijos tėra 
išlaisvinta ir tas trečdalis ne
gali kalbėti visos šalies žmo
nių vardu.

žinoma, komunistai stoja už 
respubliką, — demokratinę 
respubliką, bet jie nori, kad 
tos respublikos sukūrime da
lyvautų visa šalis.
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VIENA SOVIETŲ ARMIJA NUŠLAVĖ 208,000 VOKIEČIŲ
Raudonoji Armija Žygiuoja 
Gilyn Rumunijon; Perkir

to Jassy Geležinkelį

3 ____ _______________________

Sovietai per '4 Savaites Atvadavo 
16,000 Mylių Plotą; Pagrobė

Tūkstančius Kanuolių ir Tankų

London, bal. 4. — Sovie
tų kariai, persigrūmę

cen-
so-

ge
na

Pranešimai iš Turkijos sa
ko, kad rumunų kariuomenė 
tūkstančiais bėga iš fronto 
prieš Sovietus ir atakuoja 
vokiečius. Siaučią tikri ka
riniai. mūšiai tarp rumu
nų ir nacių.

Žinios iš Maskvos teigia, 
jog žymiai krinka ne tik 
rumunų, bet ir vokiečių ka
rinė disciplina Rumunijos 
fronte.

Kiti Raudonosios Armi
jos junginiai atėmė iš vo
kiečių geležinkelių stotis 
bei miestus Gorochovą, Po- 
nikovicą, Lopatiną, Brody 
ir kitus gyvenamuosius 
punktus, pasiekdami pozici
jas tik už 42 mylių nuo 
Lvovo, aštuonių geležinke
lių mazgo Vakarinėje Uk
rainoje, valdytoje lenkų iki 
1939 m. rudens.

Sovietų kariuomenė nu- 
maršavo desėtkį mylių į 
vakarus nuo visomis pusė
mis apsupto Tarnopolio ir 
užėmė Kozlovą ir eilę kitų 
vietovių. Dabar raudonar
miečiai naikina priešus 
Tarnopolio mieste, šešių ge
ležinkelių centre, Vakarinė
je Ukrainoje.

WASHINGTON. — Maskvos radijas pranešė bal. 3 d. 
sekamus vokiečių nuostolius, kuriuos vien tik Pirmoji 
Ukrainos armija padarė naciam per 28 dienas. Amerikos 
Federalių Susisiekimų Komisijos užrekorduotas, šis ofi- 
cialis Sovietų pranešimas sako:

ATVADUOTI PLOTAI IR MIESTAI
Mūsų Pirmojo Ukrainos fronto kariuomenė, koman

duojama maršalo Gregoro K. Žukovo, per ofensyvo žy
gius prieš vokiečius įsiveržėlius, tarp kovo 4 ir 31 d. 
atvadavo nuo priešų 41,940 ketvirtainių kilometrų 
(apie 16,000 ketv. mylių) sovietinės žemės; tris guber
nijų miestus — Vinnicą, Kamenec-Podolską ir Černo
vicus (Cernauti); atėmė iš vokiečių 57 kitus miestus, 
11 geležinkelių mazgų, 647 dideles gyvenamąsias vie
toves ir 3,801-ną kitą gyvenamąją vietą.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
PRIPAŽINO NEGRAMS DALY

VAVIMU NOMINACIJOSE ra--
Washington.— Jungtinių 

Valstijų Aukščiausias Teis
mas bal. 3 d. nusprendė, jog 
negrai piliečiai Texas vals
tijoj turi konstitucinę teisę 
dalyvauti demokratų parti
jos balsavimuose, kur no
minuojama kandidatai į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus bei kongreso narius 

i ir į valstijinius bei vietinius 
I valdininkus. Šis Aukščiau- 
Isio Teismo sprendimas 8 
balsais prieš vieną (Robert- 
so) balsą panaikina pirmes- 
nįjį to teismo tarimą, kuris 
pirm devynių metų buvo 
atmetęs negrų teisę daly
vauti nominacijose.

Prieš - rooseveltiniai kon
greso nariai iš Texas ir ki
tų pietinių valstijų karš- 
čiuodamiesi užreiškė, kad 
jie vis tiek nesiskaitysią su 
dabartiniu Aukščiaus. Teis
mo sprendimu.

Suomijos Seimas Atide
da Sovietų Taikos Są

lygų Svarstymą

kuriam
skaitytis kiekvie- 
rūpi Italijos atei-

tėję fašistų persekiojimus ir iš
vien prieš reakciją kovoję su 
tos*šalies žmonių masėmis.

Nori — nenori, su blaiviai 
pareikštu Italijos komunistų 
balsu turės 
nas, 
tis.

■ i ■ : ■ ■ ’ . ; ■ /'■'‘’vkį

Grafas Sforza, nelabai se
niai sugrįžęs iš Amerikos, ne
nori su komunistais kooperuo
ti. Bet SfOrza — ne Italijos 
liaudis. Italijos liaudį, josios 
troškimus, josios sielojimąsi 
geriaus supranta komunistai, 
per virš dvidešimts metų ken-

Talkininkų Lėktuvai Vėl 
Smoge Vengrų Sostinei, 
Karo Centrui prieš So v.

Stockholm, šved., bal. 4— 
Suomijos (Finliandijos) sei
mas paskutiniame savo po
sėdyje padarė kelis tari
mus smulkiais naminiais 
reikalais ir išsiskirstė Ve
lykų šventėm iki balandžio 
12 d. Taip seimas atidėjo 
svarstymą Sovietų taikos 
sąlygų, kurias Paasikivi, 
buvęs suomių premjeras, 
parvežė iš Maskvos.

Sovietų lakūnai bombar
davo Petsamo uostą ir ki
tus karinius punktus šiau
rinėje Suomijoje. Tai esą 
priminimas, kad Sovietai 
vėl iš oro šturmuos Suomi
ją, jeigu jinai vis dels 
nesitrauks iš nacių karo.

ir

JAPONŲ PAGYRAS
Japonų radijas be jokio 

patvirtinimo skelbė, būk 
jie nuskandinę du Ameri
kos šarvuotlaivius, sužaloję 
tris didelius karo laivus ir 
nušovę 80 amerikinių lėktu
vų ties Caroline salomis.

PERKIRSTAS VOKIEČIŲ FRONTAS
Išvystydarni savo ofensyvą, šio fronto kariai priėjo 

Karpatų priekalnes ir perkirto vokiečių frontą į dvi da
lis; tokiu būdu jie atėmė iš vokiečių svarbiausius su
sisiekimus, ir todėl pietiniai priešų kariuomenės jungi
niai tegali susisiekti tiktai per Rumuniją einančiais ke
liais.

SUPLIEKTA 30 NACIŲ DIVIZIJŲ
Šiame ofensyve Pirmojo Ukrainos fronto kariuome

nė supliekė sekamas vokiečių divizijas, padarydama 
joms sunkių nuostolių: 96 divizija, 208, 254, 291, 340, 
371,183, 217, 339, 68, 357, 359, 361 pėstininkų div.; divi- 
zinė grupė Lenkijos general-gubernatorystės, div. gru
pė Prutzmann, div. grupė Schaal, 454 saugumo divizija, 
101 kalnų šaulių divizija, 44 Galicijos smogikų divizi
ja; 1, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19 ir 25-ta vokiečių tankų divi
zijos, smogikų tankų divizijos Reich ir Adolf Hitler, 
Radowitz tankų grupė, Gudelintsa tankų grupė, 20 
motorizuota vokiečių divizija ir 8-ta Rumunijos pėsti
ninkų divizija.

APSUPTA IR NAIKINAMA 15 DIVIZIJŲ
Sovietiniai šio fronto smarkuoliai, sparčiai žygiuoda

mi, apsiautė ir naikina Skalos apskrityje (į šiaurvaka
rius nuo Kamenec - Padolsko) likučius septynių Vokie
tijos pėstininkų divizijų, septynių tankų diviziją ir vie
nos mechanizuotos vpkiečių divizijos.

Per veiksmus nuo kovo 4 iki 31 d. Pirmojo Ukrainos 
fronto kariuomenė padarė priešams štai kokių nuosto
lių:

MILŽINIŠKI DAUGIAI PABŪKLŲ SUNAIKINTA 
IR PAGROBTA

šio fronto sovietiniai kariai sunaikino 1,338 vokiečių 
tankus ir motorizuotas kanuoles ir 2,516 šiaip kanuo
lių, 1,285 minosvaidžius (mortiras), 4,206 kulkosvai
džius, 22,519 automobilių, trokų ir traktorių, 572 šar
vuotus trokus ir 272 lėktuvus. Mūšių laukuose priešai 
paliko lavonus nukautų 183,310 savo kareivių ir oficie- 
rių.

Tuo pačiu laikotarpiu Pirmojo Ukrainos fronto ka
riuomenė pagrobė sekamus vokiečių įrengimus bei reik
menis:

849 tankus ir motorines kanuoles, 2,086 šiaip kanuo
les, 4,223 kulkosvaidžius, 1,931 minosvaidį, 38,020 šau
tuvų ir automatinių šautuvų, 31,468 automobilius ir 
trokus, 406 šarvuotus trokus, 149 garvežius, 6,315 ta- 
vorinių vagonų, 1,944 motorinius dviračius, 203 radijo 
perduotuvų stotis, 7,634,000 kanuolinių šovinių, 436 
sandėlius įvairių karo reikmenų ir 4,528 arklius.

šiuo tarpu buvo nelaisvėn paimta 24,950 vokiečių 
kareivių ir oficierių.

Taigi vokiečiai tuo laiku nukentėjo štai kiek nuosto
lių šiame fronte:

208,260 jų užmušta bei suimta; sunaikinta bei pa
grobta 9,933 arkliai, 2,187 tankai ir motorinės kanuo
les, 4,602 įvairios kitos kanuoles, 2,676 minosvaidžiai, 
8,429 kulkosvaidžiai, 53,897 automobiliai, trokai ir trak
toriai ir 978 šarvuoti trokai.

London, bal. 4. — Veng
rijos radijas pranešė, jog 
Amerikos ir Anglijos bom
banešiai praeitą naktį pen
kiomis bangomis vėl įtūžu
siai puolė geležinkelių sto- ' 
tis, plieno fabrikus ir kitus j 
kariniai - svarbius įrengi
mus Budapešte, Vengrijos 
sostinėje.

Anglai-amerikiečiai bom
bomis gerai pataikė į o- 
piausias Budapešto vietas. 
Tuo pačiu laiku jie nukirto 
24 vokiečių - vengrų lėktu
vus. Anglai - amerikiečiai 
nustojo 13 lėktuvų šiame 
žygyje ir kituose veiksmuo
se prieš hitlerininkus per 
naktį.
TAI SVARBIAUSIAS VO
KIEČIAMS GELEŽINKE

LIŲ MAZGAS
Budapešto didmiestis yra 

astuonių geležinkelio linijų 
mazgas ir svarbiausias cen
tras, per kurį naciai siun
čia savo kariuomenę ir pa
stiprinimus į Rumunijos, 
Vakarų Ukrainos ir Lenki
jos frontus prieš Sovietus. 
Budapešte ir apylinkėje, be 
to, yra sukaupta daug kari
nių dirbyklų.

suBENDRADARBIAUJA 
SOVIETAIS

Anglai teigia, jog talki
ninkai sutartinai su Raudo
nosios Armijos veiksmais 
triuškina tą karinę hitleri
ninkų stebulę— Budapeštą.

PIRMESNIS SMŪGIS 
BUDAPESTUI

Diena pirmiau keli šimtai 
Amerik. bombanešių sprog
dino ir degino Budapešto 
geležinkelių stotis, trauki
nių kiemus, lėktuvų dirbyk- 
las ir kitus karinius fabri
kus Budapešte ir apylinkė
je. Tada priešai nušovę 20 
amerikinių lėktuvų, kaip sa
kė Vengrijos radijas be pa
tvirtinimo iš niekur kitur. 
Bet amerikiečiai, bombar
duodami naciu fabrikus ir 'į 
kitus įrengimus Austrijoje 
ir Vengrijoj, tuo kartu su
naikino 100 vokiečių lėktų- ■ 
vu.

lėktų

Italijos frontuose šiuo 
tarpu tik žvalgai ir artile
rija teveikia iš talkininkų 
ir nacių pusės.

Indijos - Burmos pasie
nyj užmušta 900 japonų.

AMERIKOS KARIUOMENĖ 
UŽĖMĖ DAR 10 SALŲ, 
MARSHALL SALYNE
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Visus Japonų Laivus 
Amerikiečiai Nuskan

dino Ties 3 Salom
Washington.— Amerikos 

laivyno sekretorius Knox 
paskelbė, jog šios šalies ka
ro laivai ir bombanešiai nu
skandino visus japonų lai
vus stovėjusius. Palau, Wo- 
leai ir Yap salų prieplau
kose ir sunaikino tris kitus 
jų laivus toliau. Tarp jų 
buvę ir bent trys kariniai 
japonų laivai.

Sovietų Laimėjimai 
Per Dieną

London. — Linkui Odes- 
sos sovietiniai kariai atėmė 
iš vokiečių dar tris apskri
čių miestus, Cezarevka ge
ležinkelio stotį ir 100 kitų 
gyvenamųjų punktų, o Ru
munijoj per dieną raudon
armiečiai užėmė tris ap
skričių miestus ir 50 kitų 
gyvenamųjų vietų. Dar ke
li tūkstančiai hitlerininkų 
liko užmušta bei suimta.

Perlų Uostas. — Ameri
kos kariai atėmė iš japonų 
dar 10 atollinių salų, Mar
shall salyne, Kwajalein sa- - 
los srityje. — Kwajalein 
buvo amerikiečių užimtas 
sausio 31 d. šiemet. Dabar 
Jungtinės Valstijos yra už- 
valdžiusios 14 salų virtinėje 
570 mylių ilgio skersai Mar
shall salyno, kur japonam 
telieka jau tik 4 saliukės. 
Iš savo užimtų salų toje 
srityje Amerikos lakūnai 
per 5 dienas 10 kartų bom
bardavo Truką, Japonijos 
salą - tvirtumą.

Palau salos apylinkėje, a- 
pie 500 mylių nuo Filipinų, 
amerikiečiai atėmė iš japo
nų dar dvi saliukės. Jie 
taipgi pąėmė dvi nedideles 
salas ties pirmiau užimtą 
Negros sala, netoli Naujo
sios Guinejos.

Naciai Grūda Italus 
Į Anzio Frontą

Neapolis, bal. 4. — Vo
kiečiai atgrūdo ir būrius i- 
talų Anzio frontan, į pietį 
nuo Romos. Italai į 
tarp nacių, kad nepab 
iš mūšių prieš te
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“Pergalės Darželiai” — Victory 
Gardens

Pavasaris jau čia pat. Sniegas mūsų 
žemelę apleido—išnyko. Žemė nusausėjo 
ir prašosi būti ariama, kasama, pure
nama ir sėjama naudingais javais, dar
žovėmis bei vaisiais.

Miestuose ir miesteliuose yra daug 
tuščios žemės sklypų, kurie ‘normaliu 
laiku” stovi neapdirbti, laukinėmis žol- 
palaikėmis apaugę. Tie tušti sklypai, rū
pestingai apdirbti, įtręšti ir apsėti, gali 
duoti rudenį daug naudos 
jams.

Praeitais metais šimtai 
amerikiečių, atliekamu nuo kasdieninio 
darbo laiku, tuos žemės sklypelius išdir
bo, įtręšė ir daržovėmis apsėjo bei apso
dino. Pasėka buvo tokia: rudenį jiems 
nereikėjo pirkti tumeičių, morkvų, ko
pūstų, agurkų, —daugelis jų net kitiem 
jų galėjo duoti. Vadinasi, tie žmonės 
naudingai, atvirame ore, praleido savo 
liuoslaikį ir iš to gavo gražios naudos.

Apsėjamieji bei apsodinamieji tušti 
žemės sklypai miestuose vadinasi Victo
ry Gardens (“Pergalės Darželiai”). Jei
gu jie pernai davė daug naudos ir malo
numo, tai kodėl šiemet nesiekti to pa
ties?

Prezidentas Rooseveltas prašo, prašo 
visa mūsų krašto vyriausybė kuodau- 
giausiai turėti pergalės darželių šiemet, 
karo metu. Tas didžiai palengvins aprū
pinti gyventojus maistu. Tas pagražins 
mūsų miestus. Tas suteiks malonumo 
kiekvienai sumaniai ir darbščiai šeimai. 
Tas sustiprins mūsų krašto karines pa
stangas.

Taigi kiekviena šeima, kuri tik turi 
galimybių, tenepraleidžia progos netu
rėjusi šiemet savo pergalės darželio!

Pradėkit rūpintis dabar, tuojau!

jų apdirbė-

tūkstančių

Paskutinė Kapitalistinė Koncesi
ja Panaikinta.

Japonijos kapitalistai iki šių dienų tu
rėjo Tarybų Sąjungos teritorijoje kon
cesiją — anglies ir aliejaus koncesiją. 
Tai buvo Sachalino saloje, esančioje To- . 
limuose Rytuose, netoli Japonijos saly
no, — nepaprastai svarbioje strateginiu 
atžvilgiu saloje.

Japonai tą koncesiją turėjo (pagal 
sutartį, jie galėjo ją turėti iki 1970 m.) 
dėka tam, kad Rusiją kadaise valdė re
akcinė, smunkanti patvaldystės sistema, 
caristinė sistema, nešusi negarbę ir 
skurdą milijonams tos šalies darbo žmo
nių. Įsivėlęs į karą su Japonija, caras 
(1905 m.) tą karą pralaimėjo ir už tai 
turėjo daug duoti Japonijos imperijalis- 
tams. Be kitko, jiems buvo duota pietinė 
Sachalino dalis. Na, o po praeitojo karo, 
silpna, jaunutė Tarybų respublika suti
ko duoti japonams koncesijas šiaurės 
Sachaline.

Šiaurės Sachalinas turtingas anglimi ir 
aliejumi. Japonai iš ten daug kuro gavo 
prieš karą—kuro, kuris taip arti jiems 
buvo parsigabenti. Karo metu tasai ku
ras—aliejus — tarnavo karo mašinai va
ryti.

1941 m., kai tarp Japonijos ir Tary
bų Sąjungos buvo daroma nepuolimo su
tartis, japonai pažadėjo Sovietams greit 
pradėti tartis dėl pasitraukimo iš šiau
rės Sachalino, dėl pervedimo tų visų šal
tinių ir mašinerijų tarybų vyriausybei.

Bet tuojau po to prasidėjo Vokiečių- 
Sovietų karas. Iš karto japonams atrodė 
(kaip ir daugeliui kitų apjakusių tos rū
šies žmonių), kad Hitleris sumušiąs Ta
rybų Sąjungą, kad jis karą laimėsiąs. 
Japonijos imperijalistai, veikiausiai try
ne iš džiaugsmo rankomis ir raminos, 
Jaukdami tos valandos, kada jie galės 
daugiau nugalėtosios Tarybų Sąjungos 
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žemių pasigrobti. Taigi jie apie pasi
traukimą iš šiaurės Sachalino nei kalbėti 
nenorėjo.

Bet štai japoniški plėšikai mato, kas 
atsitiko: Hitleris mušamas, jis karą pra
laimės ir jie, pagaliau, suprato, jog; da
bar laikas gražiai sugyvent su Sovietais, 
jog dabar laikas Sovietams nusileisti, 
nusilenkti.

Na, ir jie palieka kasyklas ir aliejų,— 
palieka visą mašineriją Sovietams; jie 
ištraukia iš šiaurės Sachalino savo kon
sulatus (jie ten buvo du); jiems už
draudžiama tam tikruose vandenyse, 
priklausančiuose Sovietams, žuvauti.

Tai milžiniškas Tarybų Sąjungos di
plomatinis laimėjimas. Tai laimėjimas 
visų Jungtinių Tautų, ypačiai Amerikos!

Tai parodymas, kokią milžinišką vaid
menį suvaidino Raudonoji Armija savo 
narsa ir ginklu tarptautinėje politikoje 
prieš plėšikus.

Tiesa, Tarybų Sąjunga Japonijai pa
žadėjo po karo per tam tikrą laiką duoti 
tam tikrą kiekį aliejaus; ji pažadėjo jai 
atlyginti apie milijoną dolerių pinigais 
(už mašinerijas), bet tai yra tik mažmo
žis, palyginti su tuo, ką ji, Tarybų Są
junga, laimėjo!

Šiuo diplomatiniu Tarybų vyriausy
bės laimėjimu šiandien džiaugiasi ne tik 
tarybinių respublikų tautos, bet ir Jung
tinės Tautos,—ir Amerikos tauta, Tary
bų Sąjungos talkininkė!

Kaipgi Bus Su Suomija?
Pasirodo, kad po to, kai prieš virš po

rą savaičių Suomijos “parlamentas” už- 
gyrė fašistų valdžios pranešimą apie tę
simą karo prieš SSSR, apie Tarybų vy
riausybės patiektų karo paliauboms są
lygų atmetimą, dalykas tuomi nesibai
gė. Suomijos žmonės, nepaisydami val
džios ir parlamento, reikalavo j ieškoti 
priemonių karui baigti. Galimas daiktas, 
kad ir valdiškuose sluogsniuose atsirado 
žmonių, kurie tam pritarė, kurie reika
lavo taikos. Suomijos žmonių pasirįžimą 
reikalauti taikos, be abejo, sustiprino ir 
sekretoriaus Hull ir prezidento Roose- 
velto padaryti pareiškimai.

To viso pasėka buvo tokia, kad, nepai
sant fašistų valdžios nutarimo tęsti ka
rą, būti Hitlerio sąjungininke, vėl pra
dėta daryti žygiai ištraukimui Suomijos 
iš karo prieš Jungtines Tautas, vyriau
siai prieš Tarybų Sąjungą.

Šiuos žodžius rašant, žinios iš Stock- 
holmo skelbia, kad Suomijos “parlamen
tas” ir vėl susirinko į nepaprastą posėdį, 
kuriame svarstys tą patį klausimą —iš
traukimą Suomijos iš karo. Iš Maskvos 
sugrįžo speciali “taikos delegacija,” va
dovaujama Paasikivio, kuri patieks par
vežtąsias karo paliauboms padaryti “pa
gerintas” sąlygas.

Taigi Suomijos žmonės dar turi vil
ties, kad jų šalis dar bus išgelbėta iš tos 
baisios padėties, į kurią įstatė fašistai su 
socijalistais lyderiais, tokiais, kaip Tan- 
neris.

Raudonosios Armijos žygiai Ukraino
je, Moldavijoje ir Rumunijoje, gal pra
blaivins bent dalį Suomijos valdovų.

Neužilgo matysime, kaip ten iš tikrų
jų bus.

Kas Perša Dewey į Prezidentus?
Chicagos Vilnis rašo:
“Pulk. R. R. McCormick, gal matyda

mas, kad jo paties šansai kandidatūros 
į prezidentus yra visai menki, indorsavo 
Thomas Dewey, New Yorko gubernato
rių, kuris pradėjo politinę karjerą kaipo 
progresyvis žmogus, bet paskui jį pasi
gavo republikonai.

“McCormicko indorsavimas Dewey 
vargiai pagelbės. Vietomis gali dar ge
rokai pakenkti. Į Dewey daugelis dar vis 
žiūrėjo geriau, nes jis paskilbo New 
Yorke būdamas prokuroru miesto “ap
valyme”. Chicago Tribune leidėjo indor
savimas parodo, kad Dewey pilnai eina 
su reakcine republikonų mašina, bent 
tokis supratimas susidaro.

. “Wendell Willkie, kuris taip jau nori 
republikonų kandidatūros, yra kitokis. 
Bet ir jis, ar tai norėdamas pasigerint 
reakcininkams republikonams, ar kitais 
sumetimais, dažnai atakuoja Roosevel- 
to politiką, kaip daro reakcininkai.

“Milwaukee pasakyta Willkio kalba 
ypač prasta. Kažin kodėl, gal pataikau
damas, p. Willkie po kiekvienos savo 
geresnės prakalbos, pasako prastą. Tas 
jį kompromituoja.

“Kaip rodos, republikonų kandidatai, 
ir patys geriausi, nebus lygūs Roosevel- . 
tui ar kitam demokratą kandidatui/'

Administracijos Pranešimai
Karo našta vis sunkėja ir 

mūsų dienraščiui. Tačiaus 
kiekvienas savo dienraščio 
patriotas tą žino ir tuomi 
rūpinasi. Yra svarbu gauti 
aukų dienraščiui. Bet visų 
svarbiausias dalykas t^i 
gauti naujų skaitytojų. Tu
rime malonumo priminti, 
jog į tai kreipė dėmesio 
gražus skaičius žmonių. Šie 
asmenys prisiuntė naujų 
prenumeratų:

J. K. Navalinskienė, Bin
ghamton, N. Y., S. Kuzmic
kas, Shenandoah, Pa., S. 
Kirslis, Bridgewater, Mass., 
F. Zavis, Bethlehem, Pa., 
A. Aponikas, Mahanoy Ci
ty ,< Pa., A. Venskevičius, 
Stoughton, Mass., Alice 
Dapkunas, Bedford, Ohio, 
M. Simtravičius, Detroit, 
Mich., I. Klevinskas, Scran
ton, Pa.

Per Laisvės raštinę pa
tys užsisakė trys asmenys. 
Taigi 12 naujų skaitytojų 
bėgiu trijų savaičių. Tai 
puikus dalykas. Tas turėtų 
paakstinti kiekvieną dien
raščio skaitytoją gauti po 
naują skaitytoją. Žmonės 
myli dienraštį Laisvę, tik 
reikia juos paraginti užsi
sakyti.
Dienraščio Laisves Bendro

vės Suvažiavimo Reikalu
Nors Bendrovės Dalinin

kų Suvažiavimas praėjo, 
bet vis dar gauname aukų 
nuo asmenų ir organizaci
jų, kurie negalėjo 4 daly
vauti suvažiavime.

Antanas Linkus, Sr., B’-

$5. ALDLD 50 kp., $2. Po 
$1: B. Mikalauskas, B. Čer
niauskas, J. Stanley. Viso

Po $2: Felix Kvederas, 
Cknton, Mass., ir J. Gry
bas, Norwood, Mass.

Bendrai dienraščio para
mai aukų gauta nuo šių

J. Nutauta, Brooklyn, N.

Po $3.50: E. Bernotienė, 
Brighton, Mass., J. Prans- 
kus, Gardner, Mass., L. 
Mankienė, Hartford, Conn.

Anna Jacobs, Chicago, 
Ill., $3.

C. M. Balk, Melvindale, 
Mich., $2.50.

Po $2: Ona Marozienė, 
Waterbury, Conn., J. Dau- 
kus, Detroit, Mich., Eliza
beth Granickienė, B’klyn, 
N. Y., M. E. Gavėnai, Pitt
sfield, Mass., V. Kelmelis, 
Torrington, Conn., Joe Sa
muolis, Trumansburg, N. 
Y., A. Stankevičius, New
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Francisco, Calif.,

Vera Miku tai tytė, 
neck, N. J., $5.

J. Ragauskas, 
Conn., $3.

J. Stanley) iš Rochester, 
N. Y., prisiuntė nuo Lietu
vių Draug. Politišk. Kliubo,

San

Tea-

Shelton,

Po $1.50: J. Pikelingis, 
Auburn, Ill., J. Werbela, 
Earlville, N. Y., J. Jesas, 
S. Windsor, Conn., L. Bag
donas, Pittsfield, Mass.

Po $1: S. Barkus, B’klyn, 
N. Y., J. Matačiunas, Pa
terson, N. J., V. Staugaitis, 
Rocky Hill, Conn.

Po 50c: Drg. Bakanaus- 
kas, Portland, Me., P. Pa
ul, New Kensington, Pa., 
Charles Blaizes, Hunting
ton Sta., L. L, A. Burt, 
Raymond, Wash., P. P. 
Thompson, Simpson, Pa.

Gražus skaičius asmenų 
pasirūpino apdovanoti savo 
dienraštį. Suteikta gražios 
paramos. Širdingai dėkoja
me visiems gavusiems nau
jų skaitytojų ir visiems 
aukavusiems dienraš. Lais
vės reikalams.

Laisvės Administracija.

DARBININKŲ SVEIKATA
MITYBINIS MAŽAKRAU
JINGUMAS IR VANDEN

LIGĖ
Nuo stambesnių mitimi- 

nių trūkumų, nuo ilgo nuo
latinio nedavalgymo, nuo 
badavimo išsivysto sistemi
nio iškošimo liga — nutri
tional anaemia and edema.

Nuolatinis neda valgy mas, 
stoka proteinų, baltymų 
maiste yra pati svarbioji 
šios ligos priežastis, 
protęinai, 
statėjai ir atnaujintojai, y- 
ra — liesa mėsa, žuvis, 
kiaušiniai, pienas, sūris, 
varškė, krekenos, lęšiukai 
(lęšiai), vikai, žirniai, pu
pos, riešutai, javiniai grū
dai.

Stoka šitų maisto dėsnių 
padaro skystą, pavandenia- 
vusį kraują ir pavandenia- 
vusius kūno audinius. Šitą 
blogumą pagreitina dar ir 
persidirbimas, sunkūs fizi
niai darbai, šaltas žiaurus 
oras ir netikę jausminiai 
sąjūdžiai — emocijos. Visa 
tai perdegina, 
eikvoja geresnę 
džiagą, iškošia, 
ganižmą.

Iš pradžių,

O
kūno audinių

naikina ir 
kūno me- 
nualina or-

nuo tokių 
priežasčių, ypač nuo alkio, 
pradeda pabrinkti kojos; a- 
pie riešukus, apie gurne
lius. Pamažu tinimas plinta 
aukštyn. Pavandenėję pasi
daro ir blauzdos, keliai, 
šlaunys, rietai, lyties orga
nai. Ilgainiui vandenligė 
perima ir pilvą, liemenį, 

rankas, veidą — visą kūną.
Dėl stokos vitaminų, mi

neralų ir kitokių maisto 
dėsnių prisideda dargi ir

Maistas Kovoja už Laisvę
Karo Maisto Administracija 

išsamiausiame karo laiko mais
to padėties pranešime pabrėžė, 
kad bendra 1943 metų maisto 
gamyba buvo maždaug vienu 
trečdaliu didesnė už prieškari
nį (1935-1939 m.) vidurį. 1944 
metų derliaus kvota yra dar 
aukštesnė, tačiau net pilnas 
šios rekordinės programos iš
pildymas negalės pilnai paten
kinti vis didėjančių pareikala
vimų.

WFA apskaičiavo visus pa
reikalavimus, tiek militarinius, 
tiek lend-lease, tiek J. A. V. ci
vilinius, pakilusius virš 1943 
metų pareikalavimų sekančiai: 
visos mėsos pareikalavimas pa
kilo 6 procentais; pieno pro
duktų — 3%; valgomųjų tau
kų, įskaitant sviestą, 11%; 
kiaušinių iki 4%; bulvių 14%; 
konservuotų daržovių — 8%; 
ir konservuotų vaisių — 7%.

“Militariniai ir lend-lease 
pareikalavimai vis dar didėja,” 
WFA pranešime aiškinama, “ir 
civilių pirkimo jėgai augant, 
maisto pareikalavimas neišven
giamai prašoka išteklius. Yra 
tiesiog neįmanoma turėti visą 
maistą, kurio mums ir mūsų 
sąjungininkams reikia, netik
tai dėlto, kad gamybos apim
tis yra ribota, bet taip pat ka
dangi, maisto gamybos įrengi
mai yra panaudoti visų karo 
reikalų gaminimui, pradedant 
durtuvais ir baigiant karo 
laivais.”

Maisto paskirstymo tikslas 
yra užtikrinti atitinkamą dalį 
įvairiems vartotojams. Dides
nioji dalis mūsų žemės ūkio 
gaminių produkcijos eis civilių 
vartojimui. Kariniai pareikala
vimai priklausys nuo
vyrų skaičiaus karo tarnyboje 
ir jų proporcijos užjūriuose ir 
vietovių skaičiaus kovos fron
tuose.

Siuntiniai į Rusiją 1944 me
tais yra numatomi kiek dides
ni, nei paskutiniais metais, ta
čiau žymiai daugiau maisto bū
tų reikalinga aprūpinti rusus 
patenkinimais ištekliaus, pa
reiškė WFA.

Sekant pagal raportą, mūsų 
maisto siuntiniai į Didž. Brita
niją sudarys tik mažą dalį bri
tų bendro pareikalavimo, ir 
1944 m. nedaug tesiskirs nuo 
1943 m. Bus siunčiama tik pa
kankamai maisto, kad palaikyti 
žmonių kovos ir gamybos jėgą. 
Paskirstymai, pažymėti rapor
te, rodo, kad civiliai gaus apie 
tris ketvirtadalius sviesto ištek
liaus, kas yra vienas ketvirta
dalis sviesto mažiau negu 1935- 
1939 m. vidurkis; maždaug tiek 
pat kiaušinių, kaip ir 1943 m.; 
ir kai kurių vaisių mažiau, ku
riuos tačiau iš dalies papildys 
didesni citrus’o vaisių ištekliai. 
Programoje numatoma stabili
zuoti skysto pieno vartojimą 
pagal praėjusių metų birželio 
mėn. vartojimą. Pieno vartoji
mas nuo pat karo pradžios pa
stoviai kilo. Kiaulienos, avie
nos, jautienos ir veršienos kie
kis civiliams bus maždaug 4% 
didesnis, negu 1935-1939 vidur
kis, ir maždaug toks pat, kaip 
1943 m.

WFA pareiškė, kad tarp 
ypatingai reikalingų daržovių 
yra šie vasaros ir rudens au
galai : Naujosios Zelandijos 
špinatai, salotos, broccoli, en
dive, turnip greens, kiniečių 
kopūstai; runkeliai, kopūstai, « 
špinatai. Yra taip pat reikalin
ga daugiau šakn. daržovių žie
mos vartojimui, kaip turnips, 
morkų, burokų. Geriausiai ap
simokančios daržovės, palygi
nus su darbo ir žemės verte, 
yra tomatai, pupos, morkos, ko
pūstai ir svogūnai. Mažuose 
miestuose yra rekomenduoja
mas bulvių, saldžiųjų bulvių, 
saldžios ku.kurūzos ir squash 
auginimas. Tačiau kur tik vie
ta leidžia, patartina auginti ir 
įvairias sojos pupelių atmainas.

J. A. V. švietimo Įstaiga šią 
savaitę apskaičiavo, kad apie 
pusę šio krašto 25,433,542 mo
kyklos vaikų dalyvaus mokyklų 
vadovaujamose daržininkystės 
programose, remiamų iš apie 
226,000 mokyklų mokytojų. 
Per šią programą mokiniai 
bus raginami ir mokinami tiks
lios daržininkystės technikos ir 
priežiūros.

Dr. W. H. Gaumnitz iš švie
timo Įstaigos pareiškė: “Šį pa
vasarį ir šią vasarą Amerikos 
mokyklų vaikai turėtų naudoti 
dykas rankas ir dyką žemę, 
kad 1944 metų Victory daržų 
projektą padaryti pasekmin
gu-”

Mokyklos ir mokiniai padės 
pasiekti 1944 metų tikslą — 
10,000,000 tonų daržų maisto, 
įvairiais 'būdais; vartodami 
mokyklų turimą ar nuomojamą 
žemę Victoiy daržams; parem-

bendro: darni daržininkystės projektus 
civilių organizacijų; atnešdami 
namie išaugintus daržovių pro
duktus kaimininkystės konser
vavimo 
randasi

įvairūs avitaminozai. Rau
menys esti suvytę, silpni, 
skaudūs, nors, pažiūrėt, ir 
atrodytų pilni,— pilni van
denio.... Mažakraujingumas, 
sukliurę viduriai, prislėgtas 
ūpas, niūri nuotaika, proti
nių pajėgumų menkėjimas.

Sutinusios rankos ir ko
jos/ net blizga. Pamyk pir
štu, tuoj lomelė ir pasida
ro, lyg tai būtų molis, o ne 
orandus, tęslus, stangrus 
žmogaus kūnas. Skausmai 
varsto rankas, kojas ir ki
tas kūno dalis. Tatai yra 
leuralgijos ir neurito reiš
kinys, dėl to paties išbadė- 
jimo, dėl stokos vitamino

Širdis irgi išpursta ir 
silpnai, lėtai muša. Kraujo 
apytaka silpna, lėta ir tingi. 
Kraujo slėgimas žemas.

Šitokių liguistumo sind
romų pilna karo belaisvių 
stovyklose, pilna ir šiaip 
karo išpustytose vietovėse. 
Indijoj ir Chinijoj, netik ka
rų metu, bet ir taip bet ka
da aukštas gyventoji? nuo
šimtis kenčia nuo mitimi- 
nių trūkumų.

Į galų pereito pasaulinio 
karo stačiai lyg kokia epi
demija buvo užėmusi išti
sus Europos plotus. Bad- 
miriavo Čechija, Lenkija, 
Vokietija, Franci j a.

Laike 1921 - 1922 metų 
sausmečio Pavolgio guber
nijose visi išlikę gyvi gy
ventojai buvo išpurtę nuo 
bado.

O dabartės, naciškų skė
rių (šarončių) sunaikintose 
šalyse mitiminė vandenligė 
ir mažakraujingumas pa
siekė pasibaisėtiną laipsnį!

centran, kuris dažnai 
mokyklose.

Gamybos Įstaiga pra-Karo
neša, kad namų koncervavimas 
paskutiniais trims metais padi
dėjo trigubai, kas lygiuojasi su 
smarkiai padidėjusiais pareika
lavimais.

Amerikos namuose buvo už
konservuota maždaug keturi su 
puse bilionų stiklų maisto.

turimų 
ištekliai 

mažesni.
tiek pa-

WFA praneša, kad bendras 
prieskonių išteklius padidėjo 
apie 22 procentus virš praėju
sių metų išteklių, kaipo rezul
tatas pagerėjusių plukdymo są
lygų, tačiaus vietoje 
juodų ir baltų pipirų 
yra apie 2 procentus

Prieskonių ištekliai
didėjo, kad pimento (allspice) 
ir cloves išimti iš kvotų, kurios 
anksčiau aprubežiuodavo pa- 
kuotojus tiems kiekiams, ku
riuos jie pakuodavo 1941 me
tais. Kvotos mace padidintos 
nuo 40 iki 80 procentų ir nut
meg — nuo 60-70 procentų. 
Kvotos pipirams, cinamonui ir 
finger pasilieka nepakeistos.

O. W. I.

Bridgewater, Mass
Balandžio 2-9 dd. savaitė yra 

WFA paskirta, kaipo “Grow 
more in ’44” savaitė. Tai sykiu 
bus 1943 metų Victory daržų 
augintojų pagerbimas ir taip 
pat paraginimas didesniems da
lykams šiais metais.

Victory daržų tikslas šiems 
metams yra 22 milijonai daržų, 
užauginimui 10 milijonų tonų 
maisto. Tai yra 25% daugiau, 
negu buvo auginama 1943 me
tais. Praėjusiais metais 20 mi
lijonų daržų pagamino 8 mili
jonus tonų maisto, arba 40 pro
centų visos šviežių daržovių 
produkcijos Jungtinėse Valsti
jose. Kartu su beveik 37% šių 
metų komerciniai konservuotų 
daržovių ištekliais paskirsty
tais neciviliams vartotojams, ir 
su smarkiai padidėjusiais pa
reikalavimais šviežioms daržo
vėms, Victory daržininkams už
dedama pareiga padidinti ga
mybą savo pačių kasdieniniam 
šviežių daržovių vartojimui ir 
konsępavįmui žiemai, y

Didvyriai Lietuviai
Aviacijos kadetas leitenan

tas Algirdas Yurkštas, sūnus 
Mr. ir Mrs. Peter Yurkštas, 48 
Cottage St., pakeltas į antro 
laipsnio leitenantą ir paleistas 
12-kai dienų namo vakacijom.

I

Tarnybon įstojo vasario mė
nesį, 1943 m. Yra baigęs 
Bridgewater aukštesnę mokyk
lą, lankėsi mokytojų ir Mass, 
kolegijose, kur ėjo mokslus.

Leitenantas Ferdinandas J. 
Kandrotas, kurio tėvai ir žmo
na Maxine Durant Kandrotas 
gyvena 215 Plymouth St., liko 
apdovanotas po to, kaip jis 
jau padarė 22 skridimus ant 
Hitlerio pavergtos Europos. 
Jis yra antro laipsnio leite
nantas. Į tarnybų įstojo pabai
goj 1941 m. Linkime kovūnam 
laimės tarnyboje ir priešą nu
galėjus sveikiems sugrįžti.

. h' t, *iį,



Trečiadienis, Baland. 5, 1944 Laisvė—Liberty, Lithuanian baity Trečias Puslapis

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!

Neužilgo Turėsime Naują 
Brošiūrą Apie Moteris

Lietuvių Literatūros ’ skaitę brošiūrą, esančios 
Draugijos Moterų Komite- visų demokratiją ir progre- 
tas gavo nuo draugės Ksa- są mylinčių žmonių proble- 
veros B. Karosienės me- mom is. 
džiagą puikiai brošiūrai
apie moteris kare. Medžią- naudojamas “ 
ga visiškai gatava spaudai “Moterų Balso” 
ir brošiūrą 
greit, kaip 
spaustuvės 
darbą.

Brošiūra

Brošiūros išleidimui pa- 
Virėjos” ir 

’ platinimu 
taip sudarytas iždas, tad šia 

mūsų , proga norisi priminti drau- 
galės atlikti genis ir draugams “Virė

ją” platinti ir toliau, kur 
bus 32 pusią- tik randate tam progą.

pių, parsiduos po 10c. Jos 
platinimo talkon prašome' 
visas LLD kuopas, moterų 
kliubus ir kitas organizaci
jas, nes brošiūra svarbi vi-i 
siems.

APIE KĄ RAŠOMA? '
Štai tik dalis iš svarbių] 

klausimų, kurie gvildena-' 
ma brošiūroje: Moterys ka-;lo progresyvių moterų Raudo- 
rinėj industrijoj, militariš-i n°.i° Kryžiaus ratelio atsibuvo 
koše uniformose, profesijo-ilabai pasekminga vakarienė, 
se, žemės ūkyje. Apie “mo-| šiai vakarienei priruošti dir- 
teriškus” ir “vyriškus” | bo ne tik moterys, bet ir drau- 
darbus, naujoviškus aprė-!gai vyrai pagelbėjo, vieni gė- 
dus, moteris technikos mo-irimų 
kyklose, moterų darbo na- dirbti, 
sumą, saugumo i

turėsime

S. Sasna, 
LLD Mot. Komiteto sekr.

Montreal, Canada
Pasekminga Raudonojo Kry

žiaus Vakarienė

Kovo 18-tą dieną, Montrea-

pastorojo, kiti padėjo 
Štai supažindinsiu su 

Šurną, saugumo rekordus, tais mūsų darbus remiančiais 
darbininkų vyrų ir moterų | draugajs: J. Rutelionis, Kauš- 
išradimus. Apie moterų 
šeimininkių rolę, jaunutes 
karo motinas ir vaikų prie
žiūrą, moterų darbo prie
šus, maisto frontą ir svei
katą, moterų organizavimą, 
padėtį unijose, lygų mokes
tį už lygų darbą, moteris 
politiniame veikime, ar mo
terys dirbs po karo ir ar 
bus nedarbas.

Karosienė nuo pat savo 
vaikystės yra vadovaujanti lankiusieji visi buvo labai zpa- 
veikėja. Pastaraisiais ke-; tenkinti.
liais metais dirba organiza- ^ors. kanadiečiams yra su- 
tore Audėjų Unijos, kur di- jmazinti gėrimai, bet pereitai 
dėlė dalis narių yra mote-i ^anenei buvo jų pastorota, 
rys. Tad aprašomieji klau- P1.asidsjus vakarienei, visi 
Simai jai yra nuodugniai draugiškai ir smagiai vaišino. 
pažįstami ii labai artimi..gj^ vieni gražiai šnekučiavo, 
Apie juos jinai rašo autori- kiti pasakojo įvairius anekdo- 
tetingai, tiksliai ir su meile tus, o treti traukė gražias lie- 
moterims ir jų problemoms, į tuviškas daineles.
kurios, kaip patiriame per-i Gerokai svečiams įsismagi- 
---------------------------------------- i nūs, darbštus ir energingas 

mūsų draugas A. Keršys paaiš
kino svečiams vakarienės svar
bą ir prašė; kad atsilankiu
sieji paaukotų kiek galėdami 
į Raudonojo Kryžiaus moterų 
ratelio iždą, iš katro jos daž
nai aukoja kam tik pašalpa 
reikalinga. Nuoširdūs Montre
al© progresyviai lietuviai rate
liui suaukojo labai gražios* pa
ramos.

Po rinkliavos ir vakarienės, 
buvo labai smagi muzika. Ir 
pravirkus muzikantų stygoms, 
sukosi porelės, pritardamos 
muzikai, kaip trečioji styga, 
iki vėlumos.

Puikiai pasilinksminę, sve
čiai išsiskirstė namo gražioj 
nuotaikoj.

Visiems pasidarbavusiems 
toje vakarienėje ir atsilankiu
siems už puikią paramą R. K. 
progresyvių moterų ratelio 
vardu, širdingai dėkojame.

Susirinkimas
Kovo 19-tą dieną, Vytauto 

Neprigulmingo Kliube, įvyko 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kių susirinkimas. Buvo gana 
skaitlingas.

Ir vėl mūsų darbščiosios 
draugės atėjo dideliais pun
dais nešinos, mezginių ir siu
vinių.

Skaitant šį rašinėlį apie tas 
Raudonojo 
čampiones, gal kam kils noras 
žinoti, kas tos Montrealo kil
nios dvasios moterys yra?

Ir štai jos, su katromis 
mums garbinga supažindinti 
skaitytojus: Mažilienė, Dovei-

pėda, Garnelis ir Skripka.
O vakarienei (keiksų) py

ragaičių ir kitų priedėlių pa
aukojo sekančios draugės: 
Naurusevičienė, Garnelienė, 
Keršienė, Petronienė, Kielienė, 
Juškevičienė ir E. Juškevičai- 
tė, tos pačios draugės ir sve
čiams patarnavo vakarieniau
jant.

Kadangi oras pasitaikė pu
sėtinai šaltas, publikos nedau- 
giausiai atsilankė,' bet atsi-

Today’s Pattern

9060
SIZES
12-20

Šiam kostiumui formos 
9060 gaunamos nuo 12 iki 20 
dydžio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centą. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

No. Kryžiaus darbų

Sovietų Sąjungos merginos, nepasitenkindamos rėmimu karo darbu namų fron
te, mokinasi mušti priešą karo fronte. Jos ir karo fronte atlieka visą tą, ką atlie
ka kariai vyrai.

Daugiau Apie Tarybų Lietuvos Didvyrę 
Marytę Melnikaitę

M. Stasiūnas
Pereitą savaitę šiame skyriuje skaitėme vieno iš žymiausių Lietuvos rašytojų, 

Jono Šimkaus, prisiųstą bevieliniu telegrafu žinią, kad Marytei Melnikaitei suteikta 
titulas Sovietų Sąjungos Didvyrės, aukščiausis titulas, kokiu kada lietuvaite yra 
buvusi apdovanota. Apie didvyriškąją Marytę ir jos nuoveikius plačiau rašo Lietu
vos Komunistų Partijos organas Tiesa už spalio mėn., 1943 m., mus pasiekęs tik šio
mis dienomis, tad čionai perspausdiname visų žiniai. . —Sk. Vedėja.

Marija — gražus vardas. 
Jis primena Rafaelio švel
nias madonas. Bet ši Mari
ja nebuvo panaši į madoną. 
Nedidelio ūgio, stipraus su
dėjimo, — ji turėjo dideles 
grubias rankas. Platų va
lingą veidą puošė žvalios, 
daug vargo pakėlusio žmo
gaus išmintingos akys. Gi
mė ji šaltkalvio šeimoj Lie
tuvos Šveicarijoj — Zara
suose. Jai neteko vaikystėj 
gėrėtis puikių Zarasų eže
rų mėlyne. Nuo 5-erių me
tų ji piemenė, paskui sam
dinė ir saldainių fabriko 
darbininkė.

Tokia beveik visa jos 
trumpa 20-ties metų bio
grafija. Gal ji ir būtų vynio-

jusi saldainius visą savo 
gyvenimą, jei tarybų val
džia nebūtų jo nukreipus 
kita linkme. Naujas vėjas 
papūtė ir Zarasuose, ir jo 
kvapus dvelktelėjimas atve
dė Marytę į mokyklos suo
lą. Dieną ji vyniojo saldai-, 
nius, vakarais mokėsi kur
suose, o naktimis sėdėjo 
prie sunkiai išsprendžiamų 
aritmetikos uždavinių. Tai 
gali suprasti tik tas, kuris 
pats nuo staklių ir plūgo 
atėjęs atsisėdo prie elemen
toriaus. Bet Marytė buvo 
atkakli ir kantri. Savo 
darbštumu ji atkovojo iš 
mokslo dievaičio viena tvir
tovę po kitos.

Pasaulis pasidarė platus,

Detroito Žinios
Aplankykime Sergančius
šiuo laiku staigiai susirgo 

mūsų mylima draugė ir veikė
ja eastsidės organizacijų, Ci- 
cilia Mačienė, 150 Blaine St. 
Išvežta į Harper ligoninę, 
John R. Avė., kambarys 439. 
Dėl informacijų pašaukite jos

kienė, Niaurienė, Gudienė, 
Adomaitienė, Petronienė, Kie
lienė, Juškevičienė, Liokaitie- 
nė, Naurusevičienė, Juškevi- 
čaitė, Adomonienė, Keršienė ir 
Garnelienė. šios draugės visa
da dirba kuo daugiausiai. Ir 
vėl pasiskirstė darbais.

Pagal savo užsidėjimą, drau
gui E. Zdanauskui pereitą 
mėnesį pasiuntė siuntinį su 
valgiu draugė Doveikienė, o šį 
mėnesį pasiųs nuo savęs drg. 
Naurusevičienė. Taipgi nutarė 
supirkti pavasarinių apatinių, 
pančekų ir kitokių smulkmenų, 
šiuos daiktus pirks iždo pini
gais. Supirkimui paskirtos, dvi 
draugės: Keršienė ir Garnelie
nė.

Nutarta suruošti “partiją” 
su arbata ir pyragaičiais, šiuo 
nutarimu baigėsi susirinkimas.

Palangos Birutė.

Niekad nešu.kuok iš po lietaus 
sulipusį kailinį kalnierių ir 
karštai nedžiovink. Lai džiūsta 
vėsiai. O atsteigimui garbinių
tankiai pakratyk

šeimyną telefonu TRinity 1- 
4397.

Draugė Mačienė sveika bū
dama daug darbavosi LLD 
188 kp., kaipo organizatorė ir 
daug veikė įvairiose komisijo
se. Ji yra narė LDS 86 kp. ir 
Moterų Pažangos Kliubo. To
dėl, kuriems tik laikas leidžia, 
aplankykime ją, parodykime 
draugišką užuojautą.

Kiek pirmiau jau buvo mi
nėta apie sergančias drauges, 
Margaret Johnson ir Alice Sta- 
sikynienę, jos sirgo ligoninė
se. Dabar randasi savo namuo
se, bet dar nėra pilnai pasvei- 
kusios. Turėdamos laiko, ap
lankykime mūsų nares.

Margaret Johnson gyvena 
6373 Gratiot Ct., o Alice Sta- 
sikynienė — 2687 Hooker St.

šiuomi noriu išreikšti drau
gišką užuojautą draugui Jonui 
Klimavičiui. Girdėjau, kad 
sunkiai serga savo namuose, 
8283 W. Lafayette. Gaila, kad 
nežinojau pirmiau, kada su
sirgo. Klimavičiai yra draugiš
ki žmonės ir nuoširdūs rėmė
jai darbo klasės reikalų. Taip
gi yra nariai LLD 52 kp. ir, 
rodosi, nariai LDS 21 kp. 
Draugui Klimavičiui ir visom 
draugėm nuoširdžiai linkiu su- 
sveikti ir vėl darbuotis tarpe 
mūsų, tfrganizacijų ir džiaugtis

bet ir artimas. Kitom akim 
pažiūrėjo ji į ežerų ir dan
gaus mėlynę. Iš visos šir
dies ji pamilo savąjį pasi
dariusį jai mielą kraštą, 
Maironio ir Baranausko 
apdainuotą mūsų'gamtą. Ir 
kalba gimtoji, lietuvių kal
ba, kitaip jai suskambėjo. 
Kiek kartų Marytė girdėjo 
ir pati kartojo žodžius apie 
Lietuvą tėvynę, bet tikrą 
šių žodžių prasmę Marytei 
atvėrė tik tarybų valdžia, 
iškeldama ją ir atidengda
ma jai lietuvių kultūros lo
byną. Tas pats tėvynės mei
lės jausmas atvedė ją ir į 
komjaunimo organizaciją. 
Jos pareiškimas, paduotas 
stojant į Lietuvos komjau
nimą, buvo parašytas dide
lėmis vaikiškomis raidėmis 
ir gal ne visai raštingai, 
bet tai atpirko didelis karš
tas jausmas naujai atgimu
sio, staiga savo vertę paži- 
nusio žmogaus. Jai išdavė 
komjaunimo bilietą pora 
dienų prieš karui praside
dant. . .

Karas greit praūžė pro 
Zarasus, palikdamas žaiža
ruojančius griuvėsius, tirš
tus dūmų kamuolius vir
šum ežerų ir... vokiečius. 
Kasdien didėjo eilės prie 
maisto krautuvių, daugėjo 
alkanų vaikų būriai. Žmo
nės sumenko ir paskubom, 
kaip šešėliai, slankiojo gat
vėmis, baimingai traukda
miesi iš kelio vokiečiams. 
Tik vokiečiai tuko. Jų kaus
tyti batai tvirtai kaukšėjo 
šaligatviais. Jie vaikščiojo 
išdidžiai atkišę krūtines, o 
ploni stekai rankose šlavė 
nuo kelio viską, čaižydami 
vienodai žmones ir šunis. O 
vis dėlto neatrodė, kad jie 
jaustųsi tvirtai įsikibę į 
mūsų kraštą — per daug 
skubėjo jie ryti, plėšti' ir 
žudyti. Naktį miestelyj vie
špatavo kapinių tyla. Ją re
tai perskrosdavo duslus rik
smas, šūvis, vaitojimas — 
tai gestapo kankino suim
tuosius ...

M. Alviniene (Pabaiga sekančiam Skyriuj)

MOTERŲ DARBO JĖGA
Karo Informacijos Įstai

ga, pagal Kariuomenes, 
Laivyno ir Darbo Jėgos 
Komisijos pranešimus, pa
skelbė, kad šimtai tūkstan
čių Amerikos moterų bus 
reikalinga patenkinti indu
strijos ir Moterų Rezervui 
karo tarnybos reikalams.

Moterys stoja į kariuo
menę maždaug po 2,000 per 
savaitę, bet jų reikia daug 
daugiau. Tuo pat laiku, yra 
didelis pareikalavimas sku
bios moterų pagalbos far
inose ir maisto konservavi
mo dirbtuvėse.

J. A. Valstijose yra maž
daug 34 mil. moterų 18-49 
metų amžiuje. Septyniolika 
milijonų tų moterų šiuo 
metu dirba. Iš likusių 17 
mil. moterų apie penki su|

Vietinės J. A. V. Tarnybos 
Įstaigos yra pasiruošusios 
patarti moterims, kur jų 
pagalba yra daugiausia 
reikalinga bei naudinga. 
Moterų darbo jėga, kaip 
OWI pabrėžia, yra šio kra
što industrinio darbo ir mi- 1 
Ii tarinės jėgos rezervas. Jų 
pagalbos reikalas dar nėra 
pilnai išnaudotas nei praė
jęs. Priešingai, prieitas taš
kas, kuomet reikalas pagal
binių moterų gali pabrėžti 
skirtumą tarp turėjimo re- Į 
zervų ir rezervų trūkumo, 
lygiai kaip pergalė galima 
dėl šviežių darbo ir karinių 
jėgų turėjimo, bet ne tų iš
teklių išsisėmimo.

OWI pabrėžia, kad bet j 
koks darbas, kuris padeda 
palaikyti svarbią civilinę - • | 
produkciją ar patarnavi-

puse milijonų viengungių i mus—bet koks darbas, ku- 
merginų arba ne farmerių I ris paliuosuoja vyrą ar ki- 
jaunų moterų, neturinčių tą moterį karo tarnybai ar 
vaikų, ne jaunesnių kaip 14 karo fabrikams, yra karo 
m. amžiaus, galėtų dirbti.! darbu. O.W.I.

ROCHESTER, N.Y.
Mezgėjų 3 Mėnesių Raportas

Nuo sausio pirmos iki kovo ' 
25 numezgėm 92 sveterius, 37 
poras kojinių, 30 pr. pirštinių, 
15 šalikų, 1 bašliką. Viso 171 
kavai ką. Lietuviam pasiuntėm 
63 sveterius, 26 pr. kojinių, 18 
pr. pirštinių, 11 šalikų.

Surengėm 2 pramogas, vie
ną sausio 29-tą, dėl Lietuvos 
vaikučių, kuri davė pelno 
$101.80. Kitas parengimas bu
vo kovo 11, Moterų Dienos 
apvaikščiojimui, davė pelno 
$97.25. Nuo pirmo parengimo 
pasiuntėm lietuviams dova
noms $54, nuo antro’ $45, viso 
per 3 mėnesius $99.

Drapanų ir šiaip visokių 
daiktų vien tik per mezgėjas 
pasiųsta 414 svarų. Jos viską 
sunešė, sutaisė, niekas joms 
negelbėjo. Jos surinko baksus 
ir šniūrus, sukrovė, surišo ir 
persiuntimo lėšas pačios užmo
kėjo. Viskas siųsta dėl Lietu
vos žmonių. Jau gauta atsaky
mas, kad mūsų siuntinys pri
imta. Mes prisiuvome daug ir 
naujų drabužių ir pirštinių.

Dabar dėl Rusijos bėgiu 
dviejų mėnesių per mezgėjas 
ir kitatautes, ukrainų moteris, 
sausio mėnesį sutaisėm, su- 
krovėm ir pasiuntėm visokių 
drapanų 2,644 svarus, o vasa
rio mėn. 2,337 svarus, vertės 
$4,232.70 — taip mums ra
portavo iš RWR, Ine.

Mes, mezgėjos, niekad nė- 
sigiriam iš anksto, kokius pla
nus mes darysim. Kada darbas 
padarytas ir viskas išsiųsta, ta
da mes turime teisę pasisaky
ti, kad mes savo užduotį atli
kom.

Viso Sovietų Sąjungai jau 
esame pasiuntę 16 tonų dra
panų. Už tai ačiū visiems dir
busiems tą brangų darbą.

Kovo 11-tą mjnėjom Moterų 
Dieną. Nesitikėjom didelio ba
liaus. Bet susirinkusios virėjos 
nustebo, kad pilnas kambarys 
prineštas visokių valgių. Tai 
vis mūsų brangios mezgėjos, 
kurios niekad nepavargsta — 
mezga ir aukoja žėdnam pa
rengimui. Iš tikro, net džiaugs
mo ašaros išsilieja iš akių, kad 
brangūs draugai ir draugės 
mūsų darbą taip atjaučia. Mūs 
parengimas pavyko kuo ge
riausiai. Viešnių ir svečių bu
vo gražus būrelis ir pelno pa
darėm gerai.

Valgius aukavo: D. Valtie- 
nė visus gėrimus ir gasą, mū
sų čampionė mezgėja A. M.

mėsos, d. F. Manelis 10 sva
rų mėsos, sviesto, taukus, vi
sokio maisto aukavo Milčienė, 
A. Evans, S. Palapienė, B1. 
Morkevičienė, A. Pabianskie- 
nė, V. Bullienė, A. Duobienė, 
A. Baltakienė, L. Totorienė. L. 
Bekis, J. Evans surankiojo ir 
nuvežė visą maistą svetainėn.

Virėjomis buvo L. Totorie
nė, V. Bullienė, L. BekeŠienė. 
Vakare pagelbėjo J. Bonikat, 

•d. J. Labeika — už baro.
Daiktais aukavo: B. Morke

vičienė gražų išmegstą abrūsą, 
kuris išleistas davė pelno 
$14.40; O. Galinaitienė 2 setus 
labai gražių megstinių, išleisti 
davė*pelno $9; drg. Strolienė 
2 megstus kavalkus, davė pel
no $2.

Dovanoms dėl Lietuvos žmo
nių sunešė daug maisto, muilo, 
sukstuvų, drabužių ir kitų 
svarbių reikmenų (korespon
dentė malonės atleisti, kad dėl 
stokos vietos skaičius ir įvar
dinimus daiktų praleidžiame 
—Sk. Vedėja.) sekamai:

A. Galinaitienė, P. Sigane- 
vičia, Ch. Simaitis, A. Beke- 
šius, O. Yančienė, J. Bonika- 
tienė, L. Totorienė, K. Vaiva
da, A. Evans, O. Milčienė, O. 
Pabianskienė, V. Bullienė, L. 
Bekis, A. Bekis. Viskas jau pa
siųsta ir gavau atsakymą, kad 
priėmė daiktus. Brangūs drau
gai ir draugės aukotojai, jeigu 
kurio vardą praleidau, malo
nėkite pranešti, klaidą patai
sysiu. Varde mezgėjų, širdin- 
giausis ačiū už visokias aukas 
ir darbus.

Pinigais aukavo J. B. Mor- 
kevičiai $2.65, A. Milčienė 
$2, O. Gricienė $1.20, C. Ba
rauskienė $1.20. Po $1: M. 
Severinas, Ch. Simaitis, J. La- 
beika, P. Anderson, O. Yančie
nė, M. Shurkienė, J. Boriika- 
tienė, Van Apeldorn, J. L. To
toriai, A. Bekešius, E. Duo- 
biene, A. Duobienė, A. Balta
kienė. Viso $20.05. Už išleis
tus daiktus $25.40. Pelnas nuo 
parengimo $51.80. Viso $97.- 
25. Išmokėjome sekamai: Lie
tuvos pagalbai $45, Raudona
jam Kryžiui $25, drapanų per
siuntimas $9.10, vilnoms liko 
$18.15.

Mes, mezgėjos širdingai dė
kingos visiems aukavusiems ir 
dalyvavusiems mūsų parengi
me. Visi dirbkime, kai bitės, 
neškime tą garbingą darbą, o 
fašizmas bus greit sumuštas 
ant visados, mūs talkininkai 
karą laimės su pergale.

(Tąsa 4-iftė'puslĄ ,
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(Tąsa)
Jis atitraukė jos rankas ir ryžtingai 

pastūmė į šalį.
— Aš čia negaliu pasilikti nė vienos 

minutės. Manęs laukia. Stotyje neramu... 
Sudiev.

Ji sugriebė už jo munduro rankovės.
—Eddi, dėl mūsų meilės maldauju ta

ve! Jeigu nepadarysi, vadinasi, nemyli...
Jis šiurkščiai atsigręžė, šaltas ir vi

siškai svetimas.
— Aš prašau tave, aš, pagaliau, rei

kalauju ... taip, reikalauju nesikišti į 
štabo reikalus! Tu prašai negalimo. Kam 
tau jis rūpi? Tie žmonės pasiruošę mus 
sunaikinti, o tu juos gini... Tavo huma
niškumas ne vietoje. Juos reikia naikin
ti, kaip pasiutusius šunis! Prašau, be is
terikes! Užuot man padėjus, tu tiktai 
trukdai...

Durys užsidarė. Stiprūs žingsniai ir 
pentinų skambėjimas greitai nuaidėjo 
koridorium. Po minutės trys raiteliai 
šuoliu lėkė į miestą.

ŠEŠTASIS SKYRIUS
Dzebekas tvirtai pasiryžo uždirbti 

auksinius podporučikio antpečius, o jei 
nepasiseks — išnykti kuo toliausiai. Ir 
taip jau seniai metas pakeisti vietą. Bet 
dabar, kai prasidėjo lošimas ir dalijamos 
kortos, sukčius nugalėjo bailį. Pirmiau
sia kirsti “vabank”. Lauk, kol vėl bus 
tokie beprotiški laikai, kada taip pat 
lengva tapti generolu, kaip ir patekti į 
kartuves. Kad tik nepaslystum! Didelis 
lošimas tik vieną kartą tebūna...? Ir jis 
veikė.

Pasiėmęs drauge du kapralus ir žan
darų seržantą Kobilskį, dar neseniai 
tarnavusį šveicorium ponios Puškalskie- 
nes “įstaigoje”, Dzebekas nuvažiavo į 
darbininkų gyvenamąjį kaimelį.

Prie namo , kuriame gyveno Pšeniče- 
kas, vežimas sustojo.

i — Stok! — Dzebekas iššoko iš vežimo. 
— Kobilskis paskui mane! O gal mes už
tiksime tą maitą Pšeničeką... — ir, pri
laikydamas kardą, įbėgo į kiemą.

— Štai jis, štai jis! Stok! šausiu!— 
laukiniu džiaugsmu subliovė Dzebekas, 
kai pačioje jo panosėje šoko atgal į ko
ridorių aukšta kepėjo figūra.

Leonas, kaip bomba, įlėkė į kambarį 
ir tuoj užrakino duris.

— Jėzus Marija! Kas atsitiko? —su
šuko motina.

Bet jau laužė duris.
— Kobilski, versk — dar paspruks!
Seržantas įsibėgėjo ir visu kūno svo

riu trenkė į duris. Jis įvirto kartu su 
išlaužtomis durimis į kambarį, neišlaikė 
pusiausvyros ir išsitiesė ant grindų. 
Tuo pačiu akimirksniu Pšeničekas puo
lė prie lango, galva išmušė rėmus ir 
iššoko į sodą.

Sudaužyto stiklo skambėjimas, įsilau
žę žmonės ir sūnaus bėgimas apsvaigino

senius Pšeničekus. Iš baimės jie žodžio 
ištarti nebegalėjo. *

— Laikyk jį! — siuto Dzebekas, ku
riam išmuštos durys ir keldamasis Ko
bilskis kliudė pribėgti prie lango.

— Vėl paspruko... Ech, tu, basly! Ko 
žiūrėjai? Panosėje buvo, šunsnukis!

Trindamas užgautą kelį, Kobilskis 
niauriai atsikirto:

— Jums, pone Dzebekąi, taip pat bu
vo panosėje...

Dzebekas užsipuolė senį:
— O tu, senas kuine! Renkis! Mes ten 

pašildysim tave, pasakysi, kur jis slap
stosi.

— Pone kary, už ką mane? — painio
damas čekiškus ir lenkiškus žodžius, 
mikčiojo senis.

— Dar klausi, už ką, galvijau? O ką 
aš tau vakar sakiau: kai tik ateis, tuoj 
man pranešk! * >

— Kur gi tai matyta, kad tikrą sū
nų....

— Na, tai mes tave pamokysim, už 
viską atsakysi... marš!

— Kur jį vedate? — nepaprastai išsi
gandusi suriko senė.

— Sciuc tu, ragana! Jūs visi to paties 
medžio vaisiai.... Sciuc, šiaip čia pat su 
tavimi baigsiu...

Senis ėjo tarp dviejų žandarų, be ke
purės, beviltiškai nukoręs galvą. Ap
linkui tylėdami stovėjo kaimynai, nesu
prasdami, už ką suėmė dorą račių, visa
da tylų, kone dvidešimt metų šiame na
me be jokio nesusipratimo pragyvenusį.

Po pusvalandžio keturi žandarai įsi
veržė į Patlajaus namelį, išgąsdindami 
jo vaikus ir žmoną. Jų atvykimas iš 
karto krito į akis. Čia gyveno cukraus 
fabriko darbininkai. Patlajų visi pažino. 
Per kelias minutes prie namų susirinko 
būrelis darbininkų.

— Ką tau pranešė tas vaikpalaikis iš 
kalėjimo? Sakyk! — kaip vanagas Dze
bekas užpuolė Patlajaus žmoną.

— Aš nieko nežinau...— šnibždėjo ma
ža, liesutė, išgąsdinta moteriškė. Vaikai 
už jos nugaros j kertę spraudėsi.

— Na, tu... — Dzebekas šlykščiai nusi
keikė, — tu man prašneksi!

Jis skubėjo. Šunies uosle užuodė, jog 
tiktai čia galima rasti pėdas, vienaip ar 
kitaip vedančias prie to, kuris atspaude 
atsišaukimą.

— Na, tai štai... Vakar pas tave buvo 
tas Pšeničekas... Jis jau sėdi pas mus 
ir viską išpasakojo... Žinoma, po to, kai 
mes jam įsegėme vytiniu. Taigi, gintis 
nebėra reikalo. Mums tik reikia patik
rinti. O jeigu tu tylėsi arba meluosi, tai 
aš tau nulupsiu kailį. Sakyk!

Moteriškė atbula pasitraukė į kampą. 
Jai buvo klaiku.

— Aš... nieko nežinau....
Dzebekas skubėjo.
— Kobilski, įpilk jai pradžiai!

(Bus daugiau)

Paterson, N. J.
Kovo 26 d. CIO United Tex

tile Silk Workers Lokalo 75 
paprasto šilko audimo dirbtu
vių pirmininkų ir komitetų 
įvyko susirinkimas su tikslu, 
kad sudaryti komitetus ir iš
dirbti planus rėmimui prezi
dento Roose velto karinės pro
gramos ir vedimui rinkimų 
kampanijos už išrinkimą Roo- 
sevelto į prezidentus ketvirtam 
terminui, % i Roose veltas kan
didatuos.

Į vadovyb. komitetą išrinkti 
sęptyni dirbtuvių pirmininkai 
ir lokalo trys oficialai. Ir į jų 
pagelbininkus išrinkti visi visų 
dirbtuvių pirmininkai. Dirbtu
vių pirmininkų pareiga bus pa
tikrinti, ar visi darbininkai yra 
užsiregistravę galintieji bal
suoti. Taipgi likosi nutarta 
pasiūlyti visų narių susirinki
mui, kuris įvyko balandžio 2 
d., 2 vai. po pietų, unijos sve
tainėje, kad visi nariai liuos- 
noriai užsidėtų po $1 prezi
dento rinkimų kampanijos pra- 
vedimui. Tikimasi sukelti dė
lei rinkiminės kampanijos virš 
1,000 dolerių, iš kurios sumos 
pusė eis Nacionaliam CIO Rin
kimų Komiteto fondui ir pusė 
pasiliks Lokalui vedimui rinki
mų kampanijos.

Dal is Darbininkų Gauna 
Pakelti Algas

Labor Board leidžia pakelti 
algas antro šifto šilko darbi
ninkams po 5 centus į valandą 
ir trečio šifto 10 centų, o dėlei 
pirmo šifto darbininkų algų 
pakėlimo dar tebeeina dery
bos. Toliau Labor Board nu
statė, kad bosai išmokėtų nuo 
1943 metų rugsėjo mėnesio už 
legalius šventadienius visiems 
darbininkams, tai yra: Labor'

Day, Decoration Day, Kalė
das, ir Naujus Metus.

Klaidos Atitaisymas
Laisvės No 70, matomai, dė

lei neaiškaus parašymo, apra
šant Lietuvių Moterų Kliubo 
vakarienę Raudonojo Kryžiaus 
naudai įsiskverbė maža pa
klaida.

Tenai pasakyta, kad vyriau
sia gaspadinė buvo Jociuvienė, 
o turėjo būti pasakyta Tociu- 
vienė. Taipgi kiek žemiau pa
sakyta M. Jociuvienė aukavo 
moterims prie krūtinės prisi
segti sagą, o turėjo būti M. 
Tociuvienė.

Taigi, šią paklaidą atitai
sau.

J. Bimba.
t ' '

Hartford, Conn.
Mūsų ALDLD Moterų" Mez

gėjų Kliubas gerai veikia. D. 
Dagilienė, Mrs. šiurkienė, M. 
Roman ir O. šilkienė numezgė 
po svederį ilgomis rankovėmis; 
V. Kazlau be rankovių ir 2 
poras kojinių, D. Sabaliauskie
nė ir A. Liugienė po dvi poras 
kojinių. Dabar vėl draugėę 
skubiai dirba ir vėl pridavė 
jau numezgę kojinių. Ir ne tik 
mezga, bet ir pinigus aukoja 
vilnoms.

D. Sabaliauskienė aukojo 
$5, M. Margaitienė $3, po $2: 
J. Repšys, M. Vilkienė, M. 
Kazlauskienė. Po $1: M. Jan
son, M. Pilkauskienė, J.\ Mar- 
gaitis, Mr. ir Mrs. A. Litvinai, 
J. Veivcris, D. Dagilienė, M. 
Barkus, J. Vasil, S. Amšiutė 
ir J. Barkus, o E. Eglevich 25c. 
Viso $25.25. Visiems ačiū!

V. K.

PIRKITE KARO BONUS

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342
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Cicero, III. PRANEŠIMAI
Iš KITUR

Philadelphia, Pa.
Padėka

Tariu širdingai ačiū drau
gams ir draugėms, kurie at
lankėte mane ligoninėje. Kada 
patiko nelaimė, sužeidė koją ir 
įš sveiko virtau ligoniu, atsi- 
(Jūriau ligoninėj, tai greitai 
pasiilgau draugų ir draugių.

Drg. A. J. Smitho parašy
mas Laisvėje, tuojau pakeitė

i padėtį, nes daug mane aplan- 
! kė asmeniškai, kiti draugai ir 
draugės parašė užuojautos 
laiškus, kas viskas prisidėjo 
prie susveikimo. Keistai jie 
ten gydė, per 20, dienų laikė 
elektros lempomis apkabinę 
koją, maniau, kad jie “nori su
kurti naują lietuvį“ ar ką. Ka
da išėjau iš ligoninės, tai smar
kiai pasigavo šaltis, bet dabar 
jau sveikstu. Visiems širdingai 
ačiū.

A. J. Pranaitis.

So. Boston, Mass.
ALDLD 2-ros kuopos kny

giai A ir M. Dambrauskai, 
tai darbuotojai, jie moka pro- 
gresyvę literatūrą platinti ir 
jiems sekasi. Kovo 23 d. kuo
pos susirinkime pranešė, kąd 
jau išpardavė visas 50 kopijų 
knygučių “Melai ir Tiesa Apie 
Lietuvą“ ir Vilnies kalendo
rius, pinigų pridavė kuopos 
iždan $18.75.
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Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
i • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.

• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.

Priima naujus narius nuo 2 metų iki
. 60 metų amžiaus.WORKERS. IH

Įsirašyk dabar Ir savo šeimą Įrašyk. Išpildyk žeminus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Rietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti inforiuucijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

Antrašas

IL.  _ .±±2.

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

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

< >
o 

>
><

O
< >
<Į> 

<>

426 SO. 5th STREET;' ‘ BROOKLYN, N. Y.
n.- - . ,.i ... -'.J , . W a, . , <

Blokas nuo Ilewes St. eleveitcrlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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LDS 109 kp. rengia metinį 
parengimą, nedėlioj, baland
žio 16 d., Lietuvių Liuosybės 
Svetainėj, Cicero. Pradžia 4 
vai. po pietų, o šokiai vakare. 
Bus skanių užkandžių. įžan
ga bus tik 25 centai ypatai. 
Visus ir visas kviečiame atsi
lankyti.

Komisija.

Rochester, N. Y.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Kovo 22 mezgėjos turėjo 
susirinkimą. Nutarėme paau
koti $45 dėl pundelių. Drau
gė E. Duobienė pranešė ma
čius Laisvėje, kad mūs Brook- 
lyno Komitetui sunku pasiųsti 
pakankamai cukraus ir pieno 
dėl stokos “pointų.“ Rocheste- 
rietės tuojau pasižadėjo suau- 
kot 50 sv. cukraus ir 50 keliu
kų pieno. Tik jūs, draugai 
brooklyniečiai dirbkite, mes 
Rochester! o mezgėjos visu 
kuom jums pagelbėsime.

Mes mezgėjos dirbame ne 
tik tarpe lietuvių. Draugų A. 
JI. Velikių duktė mezgėja, Dai
lutė, visada atstovauja Sovietų 
Sąjungą, kur tik būna bonų 
pardavimo paradas, tautų vė
liavų maršas, Raudonojo Kry
žiaus parengimai ar miesto pa
radai. Jie pašaukia mane, kad 
duočiau merginą, su kurios 
nors Sovietų Sąjungos tautos 
kostiumu, tai mūs Lailutė vi
sur mus atstovauja. Rytoj bus 
Raudonojo Kryžiaus paradas 
bažnyčioj, Dalyvaus daug 
aukštų mokslininkų. Ten mūsų 
gražuolė atstovaus Sovietų Są
jungą.

L. Bekešienė.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa* 
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę! '

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

susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 7 d., Liet, salėje, 315 Clin
ton St. Pradžia 7:30 v. v. Draugės, 
šis susirinkimas bus gana svarbus, 
tad visos turime dalyvauti, aptarti 
svarbius reikalus. — M. K. (80-82)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 9 

d. balandžio, 11 vai. ryto, 29 Endi
cott St. Malonėkite visi dalyvauti, 
kurie nepasimokėjote duokles, nepa
mirškite ateiti, užsimokėti. — J. M. 
Lukas, sekr. (80-82)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kuopos labai svarbus su

sirinkimas įvyks šį trečiadienį, ba
landžio 5-tos vakaro, 7:30 vai., 329 
Broadway. Visi nariai prašomi da
lyvauti. — Skiparis. (79-80)

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugystės kvartali

nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 5, 7:30 v. v. Liet. Am. Pi
liečių Kliubo salėje, 280 Union Avė. 
Nariai dalyvaukite susirinkime, ir 
pasižiūrėkit į mokestų knygele, gal 
jau laikas užsimokėti, tai užsimokė
kite, kad nereiktų per laiškus ra
ginti, nes tas daro Draugystei išlai
dų ir daug laiko išeikvojimo. — 
Ch. Nečiunskas, sekr. (79-80)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau laisvų draugų, kurie 

mane priimtų ant burdo. Aš gaunu 
pensiją iki mirties. Sutinku bile kur 
važiuoti, į ūkės, ar į mainas. Kai 
aplaikysiu laišką, tai viską apie »sa- 
ve parašysiu. — Charles Striupins- 
kas, (Strauss), 182 Chestnut St., 
Morgantown, W. V. (79-81)
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į F. W. SHAUNS
| (Shalinskas) |

| FUNERAL HOME
į 84-02 Jamaica Avenue į
’ Opposite Forest Parkway !
1 WOODHAVEN, N. Y. 1

I Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
I TeL Virginia 7-4499
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Dabar yra laukiama didelio 
koncerto, kurį rengia/mišrio
ji grupė, jis įvyks Municipalėj 
Auditorijoj, So. Boston Mass., 
balandžio 16 d. Sakoma, kad 
Ramoškaitė iš New Yorko da
lyvaus programoje, jos daina
vimą bostoniečiai be galo my
li. 2-ros kuopos knygiai ma
no turėti Laisvės pavienių nu
merių paskleisti, kas labai rei
kalinga, kad Bostone teisingo 
laikraščio daugiau lietuvių 
gautų pamatyti.

D. J.

CHARLES J. ROMAN
- ■ r, .įf - \ 4 , , v n C,. '•>. ’ • > F; . f

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 
, 'X f' Į. .-į •) . Si -į.
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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 

jusite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai Poplar 4110

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

I GREEN STAR BAR & GRILL |
4* Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-86981 459(Skersai nuo Republic Teatro)
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MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
VYRAI IR MOTERYS 

GERA ALGA
BEN GREENHOLTZ 

476 KNICKERBOCKER AVE. 
BROOKLYN.

(80)

CIGARŲ
PUNDUKŲ DARYTOJAI

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

JAMES B. HALL
108 E. 16th St.

(82)

VIEŠBUČIO DARBININKAI
Moterys ir Vyrai—Neriboto Amžiaus 

GERA ALGA 
PASTOVŪS DARBAI 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
I VISUS DEPARTMENTUS 

NEREIKIA MOKĖTI AGENTŪRAI

KNOTT HOTELS
NEMOKAMAI PARŪPINAMI DARBAI 

ATDARA 8:30 A.M. IKI 5:30 P.M.
231 7th AVĖ.. TARPE 23rd IR 24th STS. 
Iš būtinų darbų reikalaujama paliuosavimo 

pareiškimo.

Lenkų Vyskupai Atsisa 
ko Smerki Sovietus
London. — Lenkų Tele

grafo žinių agentūra pra
nešė, jog naciai reikalavo, 
kad Lenkijos vyskupai iš
leistų ganytojišką laišką, 
per kurį visose bažnyčiose 
smerktų Sovietų Sąjungą.

Kielcų, Čenstakavos ir 
Sandomiro vyskupai atme
tė šį hitlerininkų reikalavi
mą.

Liublino ir Miechovo sri
tyse vokiečiai grobė lenkų 
kunigus ir prievarta tempė 
juos į mitingus, kur hitle
rininkai plūdo Sovietus.

Svarbus Paaiškinimas
švilpa’s

Stebuklinga

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. 
Miracle Ointment 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją i 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
■—Amerikoj.
No. 1—Nuo 

rijimo
No. 2—Nuo

Vardai mosčių:
dantų gėlimo, užsiviet- 
ir sustiprina smegenis. 
Rheumatiškų ir įvairių

paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

No. 3—Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją dliodu 
ekstra dėžutę.

MosČių kaina 65c ir $1.25.
No. 4—Mostis nuo niežėjimų, švie

žių ir užsisenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

Užsisakyti tuojau, prisiųsdami 
pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite 
karnai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuvė — 614 */2 Zion St.

se-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

- - - ■ -  

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

APVALYTOJAI 
DIENINIS DARBAS

Ofisų Budinkuose 
Patyrimas nereikalingas.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės 290 BROADWAY, Rm. 705 
__ New York City______ (83)

VALGYKLŲ DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BERNIUKAI INDŲ ATĖMIMUI 
VYRAI PRIE BUFETO 
INDŲ MAZGOTOJAI 

OYSTERMAN
TORTŲ DARYTOJAI 

APVALYTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 
SIDABRO VALYTOJAI 
VYRAI PRIE SODES

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M.
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE. 

(KAMPAS 48TH ST.)

(80) 
——Jl

VYRAI
BŪTINIEMS 

KARINIAMS DARBAMS 
Patyrę ir be patyrimo.

Kurie dabar dirbate karinius darbus, 
nesikreipkite.

Jos. T. Ryerson & Son, Inc. 
203 West Side Ave., Jersey City. 

West Side-Montgomery Bus passes the door.

REIKIA VYRŲ
Komerciniam Sandėliui

AUKŠTA ALGA
5^ Dienos Į Savaitę

EMPIRE STATE WAREHOUSE 
380 NOSTKAND AVĖ. 

BROOKLYN.

PAPRASTI DARBININKAI
BŪTINA PRAMONE

Nuolatinis darbas dideliam išdirbimų Fabrike 
prie mašinų ir paprastam darbui.

Kreipkitės į Employment Ofisą

UNITED COLOR & PIGMENT DEPT.
CALCO CHEMICAL DIVISION

158 Mt. Olivet Ave.,
NEWARK, N. J.

(Važiuokite busais 11, 12, 24, 62
St., arti Newark-Elizabeth

Nesikreipkite jeigu dabar 
karinius darbus.

iki McClclan 
Linijos) 

dirbate

(80)

Washington. — Amerikos 
submarinai nuskandino dar 
14 Japonijos laivų, tai viso 
jie sunaikino jau 517 japo
nų laivų.

Sovietai bal. 2 d. sunai
kino bei sunkiai sužalojo 52 
vokiečių tankus ir nušovė 
40 jų lėktuvų.

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
1. Balanced Brand Vitamin—B-Complex tabletėlės viso kūno sveikumui, 

geram apetitui, ir naudinga tiems, kurie turi palinkimą j Chronišką 
Alkoholizmą. 250 tab. $2.30, dvi bonkos už $3.98, arba 1000 už $6.95.

2. KAL-DAK dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, Colitis, ir Žarnų ne- 
tvarkumo. Tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir jums, jeigu bandysi. 
Už 12 uncijų keną $3.00.

3. Balanced Brand VITA-O-IRON tabletėlės dėl sustiprinimo kūno, kurie 
jaučiasi visados silpni, pavargę. 250 tab. $1.50, dvi bonkos už $2.75.

7.

8.

9.

10.

A ir D Capsu- 
slogas pagauna 
Capsulių $1.50,

4. Balanced Brand Vitamin 
lės tiems, kurie tankiai 
žiemą arba vasarą. 100 
dvi bonkos už $2.75.

5. Phospho B tabletėlės nervų sustiprini
mui, kurie jaučiasi nervuoti ir negali 
naktimis miegoti, už 500 tab. $1.95.

6. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų. 
250 tab. $1.50.
V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.
P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš 
riausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
kietėjimo, vienas doleris.
Lebara No. 2 pellets dėl tų, kurie 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

anglų kalboje, teisingi nurodymai dėl ko žmo-

PO

ge-
už-

turi

Outwitting Illness knyga
nes serga ir kaip pagydyti įvairias ligas.lengvu būdu. 273 p., tik $1.25.
Sea-Vo-Kra tabletėlės dėl peptic Ulcers, 100 tab. už $1.50.
Raktas j Gyvenimai lietuvių kalboje knygelės su daugeliu įvairių pa
tarimų ir nurodymų. Apsileidimas būtų neįslgyti tą knygelę. Kaina 1 
doleris, bet prisiusime už 75c; bet jeigu 
gausi veltui tą knygelę.

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas 
9:00 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH
465 LORIMER STREET, netoli Grand st., BROOKLYN, 6, N. Y

11.
12.

pirksi už $3.50 vitaminų, tai

kitus miestus. Rašykite arba 
dieną nuo 10:30 vai. ryto iki

FOODS

REIKALINGI BŪTINOM PRAMONĖM
2 TROKŲ DRAIVERIŲ

1 MECHANIKO
Sugebančių naudoti cutting torch — sujungimui nedidelių 
dūdų-pipes ir bendrai visuomenės aptarnavimo darbam.

8 PAPRASTŲ DARBININKŲ—DIENINIAI ŠIFTAI
4 PAPRASTŲ DARBININKŲ—VIDURNAKČIO ŠIFTAM

48 VALANDŲ SAVAITĖ
Reikalingas paliuosavimo paliudijimas dabar dirbančių 
karinius darbus.

Kreipkitės
LOTTE CHEMICAL CO., INC 

5th AVE. & 11th ST. 
PATERSON, N. J.

PADEKITE ARMIJOS ORLAIVYNUI
LAI JIE SKRAIDO

LAIKO ŽYMĖTOJAI SANDĖLIO RAŠTININKAI
UTILITY VYRAI AUTO MECHANIKAI

MECHANIKAI (Naktiniai)

PASITARIMAI NUO 9 IKI 5 KASDIEN

DADE BROS., INC.
NEWARK AIRPORT—NEWARK, N. J.

VAŽIUOKITE BUŠU NO. 4 NUO PENN. STOTIES 
TURITE GAUTI ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMĄ-

(82)

VYRAI
Sveikam, Lauke 

Šiltnamiuose Geliy 
Auginimo Darbui 

NUOLATINIS DARBAS
LYJANT AR PAGADOJE

GERA ALGA
Kreipkitės Tarp 10-4

Kurie dabar dirbate būtinus karinius 
darbus nesikreipkite

BOBBINK & ATKINS
NURSERY MEN 

588 PATERSON AVE. 
EAST RUTHERFORD

RUtherford 2-9700
P. S. Busas 16 pravažiuoja duris.

(81)

dar-

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

FLINTKOTE CO.,
PATERSON AVE., PRIE OAK ST., 

EAST RUTHERFORD, N. J.
Važiuokite comfort Bus No. 1, ar 

P. S. Bus No. 16.
Kurie dirbate būtinus darbus 

nesikreipkite. (87)

TOOLMAKER su džiūler^stės patyrimais. 
Nuolatinis darbas tinkamam vyrui. Taipgi 

pagelbin inkai su 2 ar 3 metu patyrimo.
L AP WELL WATCH CASE CO., 

48 WEST 29th ST., CITY.
______________________ (81)

CHEMINIS FABRIKAS 
REIKALAUJA 

VYRŲ 
PATYRIMO 

NEREIKALAUJAMA 
BŪTINAS DARBAS 

IŠMOKSITE DIRBDAMI 
HEYDEN CHEMICAL CORP. 

290 River Drive, 
GARFIELD, N. J. 

Nesikreipkite, jei dabar esate prie karinio 
darbo.

(82)

LOVOM SPRINDŽ1NŲ 
DARBININKAI

Patyrę ar mokiniai
PUNCH PRESS OPERATORIAI 

IŠTEMPĖJAI
PAPRASTI DARBININKAI

Nuolatinis Darbas. Viršlaikiai.
Vakacijos su Alga.

AUTOMATIC BEDDING 
CORP.

25 RICHARDSON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

VYRAI—VIDURAMŽIAI
Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas. 50c j valandą, prisideda viršlaikiai, 

pakilimai. ART CRAYON, 5601 1st Ave., 
Brooklyn, Sea Beach Line iki 59th St. stoties.

_____________________________(84)

BERNIUKAI IR VYRAI
Nereikia patyrimo. Proga išmokti radio 

amato.
50c Į VALANDĄ PRADŽIAI 

Viršlaikiai 
Greiti Pakilimai

LfeOTONE RADIO CO.
63 DEY ST., N. Y. C.

(82)

VYRAI 
BERNIUKAI

Patyrimas Nereikalingas 
GERA ALGA. NUOLAT.

TREZINI TRUCKING CO.
463 — 7TH AVE. (3-čios lubos)

(80)

VALYTOJAS
Lengvas darbas knygų išdirbimo 

fabrike.
40 VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITĖ

GEROS ALGOS
J. J. LITTLE & IVES 
435 EAST 24TH ST.

PLATFORMŲ KROVIKAI 
SODA VANDENS DĖŽES

Naktinis Darbas Prasideda 4:30 P.M.
KREIPKITĖS IŠTISĄ DIENĄ 

118 NORTH 11TH ST. 
BROOKLYN.

(80)

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

(80)

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 

Iš būtinų darbų reikia palluosavLato 
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.
kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M.arba

1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.
(X)

ALCOA Reikia Darbininkų
MASPETH, QUEENS

Bile atiprua vyraa, norintis mokytie 
gali atlikti šį darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 
\ gerai apmokamas.
Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 

Kreipkitės Kasdien 
8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

• united States
EMPLOYMENT SERVICE

of the
War Manpower Commission

šeštos lul)os
Bank of Manhattan Bldg.,

Queens Plaza Long Island City
arba 87 Madison Ave., 
(28th St.) 'Street office

I* būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

(81).

<81 >

VYRAI
KŪKSŲ pakuotojai ir

, APVALYTOJAI
KEPIMO FABRIKAS

GERA ALGA
LAIKAS Iii PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS

CUSHMAN’S SONS
3339 PARK AVE., BRONX

(81)

2 VYRAI
Vidutiniai Sunkiam Darbui
Gero Proga Išmokti Amato 

NUOLATINIS POKARINIS DARBAS

THE ACME, INC.
305 NEPTUNE A VE.,
JERSEY CITY, N. J.

KELIAVIMUI VYRAI
Baltinių Pristatymas 

Užstato Nereikalaujama 
Pokarinė Ateitis.

AMERICAN LINEN CO
210 West 155th St.

GIMBEL’S
TURI VIETŲ 

VYRAMS SANDĖLYJE
ELEVEITERIŲ OPERATORIAMS 

APVALYTOJAMS 
(Dienom ar Naktim) 

PAKUOTOJAMS 
IŠNEŠIOTOJAMS

KREIPKITĖS 116 WEST 32nd

GIMBEL’S
ST.

(83)

(82)

(83)

BERNIUKAI - VYRAI 
SANDĖLIO RŪME
AUKŠTOS ALGOS
Patyrimas nereikalingas

40 VALANDŲ SAVAITE
UNITED CIGAR-WHELAN STORES,

82 39th St. (5-tos lubos)
BROOKLYN, N. Y.

INC.

(80)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas. 
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(83)

DIENĄ IR NAKT|
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. (X)

VYRAI! Būtinai Pramonei. VYRAI!
BE PATYRIMO, MOKYTIS 

INSPEKTORIAIS 
PAKUOTOJAIS 

TAIPGI 
PAPRASTI DARBININKAI

65c Į VALANDĄ, VIRŠLAIKIAI IKI 20 
VALANDŲ

GREITI PAKILIMAI
GERA POKARINĖ ATEITIS 

Kreipkitės kasdien 10—12 A.M. > 

DAVID E. KENNEDY
2nd AVE. GALE 8th ST., BROOKLYN.

(85)

POPIEROS NULEIDĖJAI
IR

BENDRAI FABRIKO
DARBININKAI

BŪTINAS' DARBAS
STIPRAUS SUBUDAVOJ1MO 

VYRAI
PROGA MOKYTIS 

PAKILIMAI, VIRŠLAIKIAI
ATLANTIC GUMMED PAPER 

CORP., 
1 MAIN ST., 

BROOKLYN, N. Y.

VYRAI
FABRIKO DARBAS

GERA ALGA — VIRŠLAIKIAI
CONTI PRODUCTS CORP.

45 Clinton Ave., Brooklyn 
Iš būtinų darbų reikalaujama paliuosavimo 

statementus.

MeSOS DARBININKAI
BENDRAS SANDĖLIO DARBAS 

L1UGERIAI, KAROTOJAI, PAGELBININKAI 
PATYRĘ AR PRADINIAI

40 VALANDŲ SAVAITĖ, UNIJINĖS ALGOS 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 

NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Amžiaus iki 45 metų
KREIPKITĖS I MĖSOS DEPARTMENTĄ

H. C. BOHACK CO., INC.
4825 METROPOLITAN AVĖ.

Arli Flushing Ave., Bohack Square, Brooklyn. 
Metropolitan Av. gatvekaHu- iki Flushing Av. 

Flushing Ave. karu iki Metropolitan Ave.
IŠ KARINIŲ DARBŲ PRISILAIKYKITE 

WMC TAISYKLIŲ.

SHEFFIELD FARMS
NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

(83)

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRA1-GESUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA
Niekas iš karinių pramonių neprivalo kreiptis. 
Kurie kreipsitės iš būtinų darbų, turite atsi

nešti savo atliekamumo pareiškimą.

KREIPKITĖS TARPE .9 Ą.M. IR 5 P.M.

206 FRELINGHUYSEN AVE.
NEWARK, N. J.

KIRTIMO IR LANKSTYMO 
PRESMANAI 
DIEMAKERS 

PLIENINIŲ LINEIKŲ 
DIE MAKERIAI

Prie
LANKSTOMŲ DĖŽIŲ

Gera Proga.
Bonų Patvarkymas.

TELEPHONE 
GRAMERCY 7-8782.

MERGINOS - MOTERYS
VIRŠ 18 METU SENUMO 

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

(82)

JAUNI VYRAI
Viršaus 18 Metų Amžiaus 

Dirbti lėlių dirbtuvėje. 
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS
GEORGENE NOVELTIES, INC. 

881 Broadway 
ALgonquin 4-0814

(82)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS INDŲ ATĖMIMUI 
VIRĖJOS

MERGINOS PRIE BUFETO
INDŲ IR STIKLŲ MAZGOTOJOS

VIRTUVĖS DARBININKAI
SANDWICH IR SALAD 

DARYTOJOS
MERGINOS PRIE SODES

PRIE STEAMTABLE
STALŲ PATARNAUTOJOS 

(Puikiausi Tipai)
REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 

PAREIŠKIMO

VIRĖJOS RESTAURANTS OF
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANT© PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

ROCKEFELLER CENTER
KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M.

IKI 4 P.M.

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE. 

(KAMPAS 48TH ST.)

MERGINOS — PATYRIMAS NEREIKALIN
GAS. Lengvas fabriko darbas: $23.40 už 48 
valandas pradžiai: pakilimai. ART CRAYON, 

5601—1st Ave., Brooklyn,.
Sea Beach Line iki 59th St. stoties.

(84)

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 
trumpo laiko.

5 DIENŲ SAVAITE 
MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA. 

OPPENHEIMER CASING CO. 
430 WASHINGTON ST., N. Y .C. 

(kamp. Vestry St., arti Canal St. stotie*.
7 ir 8 Ave. Sub vės) 

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą 
(92)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO 

, PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVĖS DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

‘ BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

PROGOS PAKILIMUI
16 būtinų darbų reikia paliuosavirao 

pareiškimo.

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

AR KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

(arti 38th St.), N. Y.
arba kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M.

1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.
(X)

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
TUOJAU Į DARBĄ 
Nuolatinis Darbas.

’ Patyrusios ar be patyrimo
Kreipkitės:

J. T. MATCHETT CO.
383 Kent Ave., Brooklyn

Crosstown karas, Broadway ir Kent Avė.

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.
____________________ (83)

MERGINOS!! MERGINOS!!
REIKIA

KELETOS MOKINIŲ
IMKITE KARINI DARBĄ IR 

PADEKITE GREITINT PERGALĘ
SLATER ELECTRIC

& MFG. CO.
MOKAMA GEROS ALGOS 

SU EKSTRA BONAIS 
PERIODINIAI PAKĖLIMAI 

PUIKIAUSIOS SĄLYGOS, MUZIKA 
POILSIO PERIODAS 

ŠVARUS, ŽINGEIDUS DARBAS

Patogu visom subvėm, gatvekariais, 
autobusais ir J šapinimo centrus.
10 rainučių nuo Bowlin? Green 

Kreipkitės Dabar I Valandos 9 iki 5 P.M.
728 ATLANTIC AVE., BROOKLYN

(80)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

BERTH, LEVI & CO., INC.,
149 FRANKLIN ST., N. Y. C.

(80)

PATYRUSIOS 
PRIE GRAŽIŲ PLUNKSNŲ

BRANCHERS 
KLIJUOTOJOS

35 Valandų Savaitė, Gera Alga.
ŠVIESI ORINGA DIRBTUVE

ALBA HATS 
65 WEST 39th ST.

(82)

OPERATORĖS
Prie Singer Mašinų. Siuvimui lėlėms 

aprėdalų.
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
GEORGENE NOVELTIES, INC 

881 Broadway 
ALgonquin 4-0814

(82)

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA
Pagelbėti vaiko priežiūroj. 
Taipgi pagelbėti su virimu.

Privatiniai namai, 
Privatinis kambarys.

Skambinkite JAMAICA 6-1678.
(82)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS. 

ŠVARI DIRBTUVĖ.
GERA ALGA.

VIRŠLAIKIAI. NUOLAT.
Važiuokite busais 8 ar 9 iki Silver Street

SURGITUBE
1516 Jarrett PI., Bronx.

(82)

MOTERŲ 
REIKIA

1-mam IR 2-ram ŠIFTAM
1-mas ŠIFTAS OPERUOJA 
Nuo 8 A.M. iki 4:30 P.M.
2-ras ŠIFTAS OPERUOJA 

Nuo 4:30 P.M. iki 12:30 A.M
Kreipkitės.

JOHN J.
NESBITT, INC

State Road & Rhawn Street 
Holmesburg, Pa.

MERGINOS KNYGŲ 
APDARYMO Į STAIG AL 

CARBON DARBININKfiS. 
PRIE STALŲ DARBININKfiS 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Puikios Aplinkybės 

Pilnam ar Daliai Laiko 
CARBON FORMS CO.

150 Lafayette St.

'GIMBEL’S
TURI VIETŲ 

ŠVAROS PALAIKYTOJOMS 
SANDĖLIO DARBUI 

RESTAURANTO DARBININKĖMS 
KREIPKITĖS 116 WEST 32nd ST.

GIMBEL’S

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Naktiniai šiftai 10 P.M.—6 A.M.

43Į4 VALANDŲ SAVAITĖ
$26.25 I SAVAITĘ 

Su reguliariais pakilimais 
Senai įsteigta gamybos įstaiga

Kreipkitės
205 WATER ST., BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

. (82)

MERGINOS - MOTERYS

Gera Alga! Prisideda Viršlaikiai

Puikiuose santykiuose darbas fabrike
Atsineškite pilietybės liudijimus

CALIFORNIA PACKING CORP, 
• Gale 49th St. ir 1st Ave.

BROOKLYN, N. Y.
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NeivYorto^/A&ZInioi
Išėjo Karo Tarnybon Brooklyno ALDLD Kuopos
Bronislovas Petrikėnas, gy

venęs pas Joną Vaznį, 66-34 
53rd Drive, Maspeth, pereitą 
penktadienį, kovo 31 d., išėjot 
kariškon Dėdės Šamo tarny-j 
bon laivyne.

Linkime geriausios kloties: 
tarnyboje ir sveikam sugrįžti: 
karą laimėjus.

Gerai Mokasi
Stampos ir Punktai

0. Lapata Išvažiuoja 
Į Connecticutt
Lapata, Lietuvių
Susivienijimo ir

Draugijos pirmųjų i 
narė, išvažiuoja apsi-' 
pas savo dukterį, Mrs j 
Saczawa, 70 Ansonia ’

Dar-
Lite-

Šiemet Brooklyno Liet. Lite- 
! ratūros Draugijos kuopos ge
rai mokasi duokles.

1 kuopa, kuri čia yra did
žiausia, jau pasimokėjo už 86 
narius duokles ir gavo 14 nau
jų narių.

23 kp., New Yorke, ir 24 
kp. Central Brooklyne, pilnai 
pasimokėjo už šiuos metus.

5o kp., Ridgewoode, past- l 
mokėjo už visus senus narius;
ir gavo 11 naujų narių. Buvęs 
sekr. d. A. Sakalauskas išvy
ko ant ūkės gyventi, jo vietą 
užėmė drg. P. Babarskis. Kuo
pa turi gerų veikėjų.

138 
gerai, 
mond

kp., Maspethe, mokasi 
taipgi ir 185 kp., Rich- 
IIill miesto dalyj.
šiomis dienomis gavauTik

nuo drg. M. Kulikienės duok
les už 147 kuopos narius, So. 
Brooklyno kuopos. Kuopa ne 
vien pasimokėjo už visus se
nus narius, bet gavo ir 1 naują

Reiškia, mūsų kuopos gerai 
mokasi duokles, gauna naujų 
narių ir manau, kad iki liepos 
1 dienos visos kuopos bus 
garbingų kuopų eilėse.

: d. m. s.

Manoma, Kad Didžiuma
Dešiniųjų Darbiečių

Liksis Partijoje

Užmokėjo, kad Išeitų

Ona 
bininkų 
ratūros 
kuopų 
gyventi 
Aldona
St., Hartford 6, Conn.

Aldona gyvena Hartforde 
jau eilė metų, ten gyvendama 
ištekėjo, šiuo tarpu laukiasi i 
kūdikio, o jos jaunas vyras, 
kaip ir visi, tikisi pašaukimo 
kariškon tarnybon, tad motina 
ir išvažiuoja, kad būti arti 
dukters.

Gyvendama Brooklyne, d. 
Lapata darbavosi, pagal išga
lę, savo kuopose ir talkinda
vo moterims kliubietėms jų į 
darbuose, yra nemažai padir
bėjusi ir Lietuvos žmonėms! 
Drabužių Centre. Linkime jai: 
geros kloties naujoje vietoje 1 
ir tikimės, kad jinai kiek ga
lėdama prisidės ir prie hart- 
fordiečių dirbamo visuomeniš
ko darbo. D-ė.

Ketvirtadienį Minėsim 
Armijos Dieną

Majoras LaGuardia pereitą 
sekmadienį paskelbė šį ketvir
tadienį būsiant Armijos Diena, 
pareikšdamas, kad “šiemet 
matysime mūsų ir talkininkų 
armijas sprendžiamuose mū
šiuose didžiausio 
kada yra buvęs.”

karo, koks

Radio Stotis Prašalins Gar
sinimus su Dainuškomis
Stotis WQXR prieš tūlą lai

ką buvo uždraudusi savo va
karinėse programose priimti 
tokius garsinimus, prie kurių 
prikergta dainuškėlės arba 
kaip tūlų lietuviškų radijušų 
priimta prie pasveikinimo gim
tadieniais* birbinti išdaužytų 
rekordų polkeles. Minima sto
tis dabar prašalina iš visų sa
vo programų tokias dainuškė
les, nes “tas blogai nuteikia 
klausytojus.’’

John W. Cooper pereitą sa
vaitę garbingai apleido darbą 
New York Central gelžkelio 
informacijų būdukėj, kur jis 
išdirbęs 53 metus ir atsakęs 
apie 7,000,000 klausimų.

Majoras atsišaukė į viešbu
čius neduoti mažamečiams 
kambarių, jeigu jie yra be pa
lydovų ar su nužiūrimais pa
lydovais.

Majoras ragino vartotojus 
nepirkti žuvies, jeigu kainos 
bus keliamos sąryšyje su žydų 
šventėmis, prasidėsiančiomis 
balandžio 7-tą.

Daugiausia popieros surin
kusiems vaikams bus išduoda
mi atsižymėjimo ženklai. Per 
pusantro mėnesio mokiniai su
rinkę 1,641 toną popieros.

VisDar Rūpestys Prieš Mus

1 Į;
1 S&U'Slrc’

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Didžiojo New Yorko 
Skyrius dar nesukėlė savo 
kvotos. Vajus pratęstas ir mes 
būtinai turime sukelti $22,- 
386,000.

Lietuvių Skyrius pavadintas 
America n-Lithuanian Red 
Cross Committee turi sukelti

COMMITTEE, 427 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y. Padėki
me savo Komitetui išpildyti 
kvotą, padėkime savo apylin
kės skyriui sukelti pasibrėžtą 
kvotą. Vyriausia, tai aprūpin- 
kim Raudonąjį Kryžių mate
rialiai 
teikti

$1,000. Esame sukėlę arti še-, visuose 
šių šimtų. Dar trūkstamo vir-■ 
šaus keturių šimtų.

Kurie jau esame aukavę 
Raudonojo Kryžiaus Kariniam 
Fondui, turėsime primesti dar 
po kiek nors, o kurie dar ne
aukavote, tai pasiskubinkite. 
Aukokite per AMERICAN- 
LITHUANIAN RED CROSS

kad jis galėtų gausiai 
pagelbą mūsų kariams 
frontuose.

P. Buknys,
ALRCC Pirm.

Geras savo šalies Ame
rikos patriotas • Franas Obre- 
kes, iš Catawissa, Pa., prisiun
tė mūsų komitetui 
galėtų padaryti ir 
žmonės, savo šalies

$5. Taip 
kiti geri 

mylėtojai.
P. B.

Norintieji 10c Fėro 
Nenurimsta

Keturi Vaikai, Tai Ne 
Vienas

Grupė piliečių, pasivadinu
sių Citizen’s Transit Komitetu, 
kuriems subway ir kitos mies
to linijos visai nereikalingos, 
vis dar tebejieško progų, kaip 
pakelti fėrą iki 10 centų tiems, 
kurie turi tomis linijomis va
žinėti, kurie be miestavų sub
way, busti ir gatvekarių lini
jų neturi kuo važiuoti į darbą, 
į kliubą, Į bažnyčią ir visur 
kitur.

Pereitą pirmadienį to komi
teto advokatas Paul Windels 
užatakavo Bronx ir Queens 
prezidentus, kam jie viešai pa
sisakė prieš kėlimą fėro.

’■i

PASKUTINIS RODYMAS 12 NAKTJ 
HUMPHREY

Warner Bros, perstatyme

PASSAGE TO 
MARSAILLE 

44c iki 12 Dieną 
HOLLYWOOD GR?rDs7AY

Atdara 10 vai. ryte—Nuolatiniai

Pyktis Neapsimokėjo
Būdamas piktu ant savo bu

vusio boso, Thomas Lonardo 
užrodęs kitus du vyrus jį api
plėšti ir tas buvo padaryta. 
Bet jie buvo susekti ir areštuo
ti. Dabar prirodytojas apiplė
šimo Lonardo nuteistas nuo 5 
iki 20 metų kalėjiman, o atli
kęs darbą Barney Butta gavo 
tik 3 iki 10 m., gi trečiasis, 
Anthony Diaimo, sugrąžintas 
armijai, nes laike plėšimo 
vęs pabėgėliu iš armijos.

£4

bu-

kartu 
sykiu

Orkestrininkui Zarief 
su pribuvusiais vienu 
ketvertu vaikų, susidarė ir 
naujų problemų, kurių pats 
vienas nebegali išrišti be eks
pertų. Viena iš tokių proble- 
mų-vežimėlis. Niekur tokių ga
tavų nėra, tad susirūpinęs tė
vas susišaukė ekspertus supla
nuoti tokį, kuriame būtų gali
ma pavežti visus keturi vaikus, 
kuris išsitektų ant šaligatvio, 
kuriam nereikėtų specialio ga- 
radžiaus, ir kuriame vaikų ve
žėjas galėtų visus užmatyti.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškąis. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

'I 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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

'■

RAUDONOS STAMPOS (mė
sai, riebalams) A8 ir baigiant 
J8 geros dabar ir neribotam 
laikui. Kiekviena verta 10 pun
ktų ir grąža (change) išduoda
ma ne stampomis, bet “toke- 
nais.”

MĖLYNOS STAMPOS (ke- 
nuotiem vaisiam, daržovėm) 
geros A8 iki K8. Tos irgi kožna 
po 10 punktų.
. CUKRAUS STAMPOS 30 ir 
31 geros pirkti po 5 sv. cuk
raus neribotam laikui, stampa 
4 0 gera iki kitų metų.

Batų stampos 18 laikas baig
sis šio mėnesio 30, o 1-ma, No. 
3 knygelėj, gera ir toliau.

Gazolino .kuponai 9 A knyge
lėj geri iki gegužės 8-tos, duo
da po 3 galionus.

Pavasaris Jau Čia
Dainiai su pavasariu visuo

met kartu apdainuoja ir mei
lę, o mes, praktiški žmonės, 
pavasarį visuomet prisimena
me reikalą naujos skrybėlės. 
O kada daugiau pagalvojame, 
pastebime, kad daug bendro 
esama ir tarp visų trijų, bū
tent: pavasario, meiles ir nau
jos skrybėlės.

Niekas vyrui neduoda dides
nio pasitenkinimo savimi, kaip 
žinojimas, kad jis užsidėjęs 
šaunią ir pritinkančią skrybė
lę. Gi jautimasis tinkamai ap
sirengusiu visuomet teikia sa
vimi pasitikėjimo. Ir gavimas 
tinkamos skrybėlės šiandien 
nėra problema. ADAM ir 
LONG skrybėlių kainos yra 
prieinamos visiems ir mados, 
taipgi spalvos pritaikytos kiek
vieno veidui, stiliui ir skoniui. 
ADAM HAT KRAUTUVĖ 
randasi ir jūsų apylinkėje su 
specialiai išlavintais patarnau
tojais, kurie gali padėti no
rintiems pasirinkti tinkamiau
sią skrybėlę. Sk.

Nežiūrint Dubinskio pareiš
kimo, kad jo pasekėjai nieko 
bendro neturėsią su laimėju
sia rinkimus Darbo Partijos 
vadovybe, atrodo, kad ir jo 
paties sleitu kandidatavusieji 
ir išrinkti žmonės pasiliksią 
Darbo Partijos komitete.

Dubinskinių vadovybė buvo 
susirinkus svarstyti tolimesnį 
savo veikimą, bet prie jokios 
išvados nepajėgė prieiti. Nuta
rė dar susirinkti. Net iš pačių 
esamų viršūnėse ne visi sutiko 
su Dubinskio nuomone, būk 
galima nusispjauti ant parti
jos, jeigu jos didžiuma du
binskinių nebeišrink'o ir būti 
galingais susitverus kokią “li
berališką” partijukę, jeigu ji 
ir bus be narių.

Radosi pačioj dubinskinių 
vadovybėj tokių žmonių, ku
rie norėtų pasilikti partijoj, 
būti jos dalimi, negu ožiukus 
varinėjant liktis vieniems.

Sakoma, didžiuma kai ku
riuose up-state distriktuose iš
rinktų į komitetą “senagvar- 
diečių” sleitu komiteto narių 
dalyvausią komiteto susirinki
mo. Tie nariai sudaro apie 20 
nuošimtį komiteto narių. Viso 
komitetai! išrinktų 
valstijos ir iš abiejų 
750 narių.

Senasis komitetas,
mininku yra rinkimus pralai- 
mėjusis George Counts, pagal 
įstatymus, turi sušaukti naujai 
išrinkto komiteto mitingą ne 
vėliau balandžio 12-tos, duo
dant nariams apie mitingą ži
nią ne vėliau 48 valandų pirm 
mitingo.

Mrs. Belgica Serano, 303 E. 
76th St., N. Y., apsiskundė 
teisėjui, kad jinai negali atsi
kratyti nuo savo vyro jūrinin
ko, prašydama kaip nors už
drausti jam bepasirodyti jos 
apartmente. Vyras skundėsi, 
kad jis niekur negalįs eiti, nes 
neturįs pastogės. Išsiėmus ban
ko knygutę su abiejų taupme- 
nimis, $485, Mrs. Serano pra
šė teisėjo perduoti jos vyrui 
visus pinigus, bile tiktai jo 
daugiau nematytų savo stuboj.

Iš Afrikos pribuvo Į La
Guardia Field keleivinis orlai
vis su 16 keleivių.

Jones Beach žuvavimo cen
tras jau pradėjo veikti. Iki ge
gužės 19 atdaras nuo 8 ryto 
iki 6 vakaro, o paskiau veiks 
nuo 6 ryto ligi saulėleidžio .

iš visos 
si eitų yra

kurio pir-

New Yorke jau surinkta 6,- 
000 vazonų žolynų šioje apy
linkėje esantiems sužeistiems 
kariškiams.

Queens nejudomo turto sa
vininkai esą skolingi miestui 
taksais $1,159,341, kuriuos 
dar tikimasi iškolektuoti.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

n LIETUVIŠKAS KABARETAS
" O, STANLEY MISIŪNAS

/ liU—xil SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Darbiečių Vadai Prie
šingi Vienodam Visų 

Rendu Kėlimui

nurodo, kad daugelis 
turto savininkių

New Yorko valstijos demo
kratai tikisi pasiųsti 96 dele
gatus savo konvencijon, kuri 
Įvyks liepos 19-tą, Chicagoj.

Daugelis mažesnių miesto 
kabaretų panaikiną šokius, 
kad išvengti 30 nuošimčių tak
sų, kurie uždėti nuo balandžio 
1-mos.

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio ir Eugene P. Connolly, 
Darbo Partijos New Yorko ap
skričio komiteto viršininkai, 
pareiškė, kad jie priešingi vi
sur be atodairos kėlimui ren
du.

Jie
nejudomo 
kompanijų savo pelnus padi
dino, juos gaudamos išrenda- 
vimu pirmiau buvusių tuščių 
apartmentų, sumažintu patar
navimu. Tokioms firmoms pa
kėlimo rendų visai nereikia. 
Jie sako, kad leidimas visur, 
visiems pakelti rendas būtų 
bereikalingu išnaudojimu ren- 
dauninkų tik dėl padidinimo 
pelnų.

Gitaristas baritonas Don 
Rodney dainuoja meiles 
baladę Lina’i Romay radio 
programose “Your Dubon
net Date With Xavier Cu- 
gat,” kas trečiadienio va
karo 8:30 vai., Mutual ra
dio ryšiais.

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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR A L IN ft) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų Ir Degtinės

. , Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-0788
NIGHT — IIAvemeyer 8-1158.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-6864

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų Do 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LUKIŲ ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

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

Tel. Stags 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

u;

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos 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 — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

•5

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
282 Union Avė.

BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612

(Isist. 28 m.)

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

Stanley Rulkunas
SAVININKAS
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