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AMERIKOS AMBASADORIUS RAGINA 
REMTI RUSSIAN WAR RELIEF VAJU

AMERIKOS IR ANGLIJOS LĖKTUVAI 
DAUŽO BALKANŲ KRAŠTU CENTRUS

Mes padavėme Laisvėje pla
tesnes valstybės sekretoriaus 
Hull’o kalbos (sakytos Velykei 
sekmadienį) dalis.

Kaip jau esame žymėję, ši 
kalba yra viena svarbiausiųjų 
sekretoriaus kalbų, pasakytų 
bėgyj pastarųjų dešimties me
tų-

Tą patį teigia visi žymieji 
Amerikos laikraštininkai ir po
litikai.

Bet Chicagos Tribūno ben
dradarbiui, Mr. Henning’ui, ši 
kalba nepatinka. Jis, Henning, 
bėgo pas buvusiuosius Pabal
tijo valstybių atstovus Wash-! 
ingtone ir klausė jų nuomonės, 
kuri buvusi tokia: Roosevelto 
vyriausybė “pardavė” Sovie
tams Pabalčio kraštus, trokš
dama prisitaikyti prie Tarybų 
Sąjungos! . . .

žinoma, tai yra melas. Roo
sevelto vyriausybė negali Pa
baltijo kraštų nei kam parduo
ti nei iš ko juos atpirkti. Tų 
kraštų žmonės nusitarė 1940 
m. įeiti i federaciją su Tary
bų Sąjungos tautomis ir gyven 
ti nauju gyvenimu.

Atrodo, kad ir Church illas, 
ir Rooseveltas, ir sekretorius 
Hull tą Pabaltijo žmonių va
lią užgiria, kol kas neoficia
liai, bet užgiria. Dėl to re
akcininkai dūksta. Dėl to lie
tuviški kryžiokai sielojasi.

Bet padorūs žmonės, demo
kratinio nusistatymo žmonės 
tokiu prez. Roosevelto admi
nistracijos žygiu džiaugiasi.

Washington. — Tai ir vėl 
tapo kokiai savaitei atidė
tas svarstymas Marcanto- 
nio patiekto biliaus už pa
naikinimą pagalvinių mo
kesčių pietinėse valstijose. 
Nors nieko svarbaus svar
styti Senatas neturi, bet ne-

Net ir pažangiojoje lietuviu i ™Všio biliau.S Svarstymui, 
visuomenėje dar randasi žmoJKasdlen susirenka tiktai 
nių, “netikinčių radijui.” Jie! 
mano, būk klausymas per ra
diją žinių, kalbų (komenta
vimų) arba muzikos — veltai 
laiko eikvojimas..

Paneigti radiją, reiškia tiek 
pat, kiek paneigti automobilį, 
lėktuvą, bei kurį 
amžiaus mokslo 
pabūklą.

Klaida sakyti:
neklausau ir nepaisau, kas ten 
ką kalba. Man užtenka pasi
skaityti laikraščio. . .”

Tu klausai ar neklausai, bet 
kelios dešimtys milijonų žmo
nių Amerikoje jo klauso, pasi
taikius pirmai progai.

kitą 20-tojo 
ir technikos

Aš radijo

A

Per radiją varoma propa
ganda tokiu pat jau įžulumu, 
kaip ir per spaudą — dau
giausiai bloga propaganda, 
kenkianti Jungtimi] Tautų vie
nybei. Nedaug yra radijo ko
mentatorių, paduodančių tei
singai žinias ir objektyviai jas 
vertinančių.

Visokių dantims valyti pas
tų, galvos plaukams vilginti to- 
niktj ir kitokių prekių rekla
muotojai didelėmis gerklėmis 
kasdien ir kasdien mulkina 
klausytojus, — kai kada gal 
būt tiksliai, o kai kada dėl da
lykų nežinojimo.

Bet yra ir objektyvių, rimtų 
komentatorių, dėstančių die
nos įvykius faktų šviesoje, sa
kančių kalbas, kurios vienija 
Amerikos žmones ir supažin
dina su tikraisiais jų uždavi
niais.

Stebėtis reikia, kad tūli blio- 
vikai komentatoriai gauna per 
metus po su virš 100 tūkstan
čių dolerių algos!

Eiliniam piliečiui, aišku, 
lengva pasirinkti komentato
riai : jis klauso -to, kuris jam 
patinka.

Ne taip yra su tais, kurie 
rašo laikraščiui, kuriems rei
kia žinoti “kas darosi toliau.” 
Jiems tenka “visko girdėti.”

Ši “liga” — “liga” radijo 
neįvertinimo — veikiausiai bus 
priežastimi to, kad daugelyje 
miestų demokratiniai lietuviai 
nepalaiko lietuviškų radijo va
landų arba pusvalandžių; pa
liekami x mūsų oponentams. 

gegužės 
War Re- 
vajų dėl

Sovietų

. Kaip žinoma, 
pradžioje Russian 
lief turės special] 
rinkimo drapanų 
Sąjungos žmonėms. Ameri
kos ambasadorius ponas 
Harriman prisiuntė kable- 
gramą ir ragina Amerikos 
žmones šitą vajų smarkiai 
paremti.

Apart medžiaginės para
mos, mūsų amerikiečių do
vanos atlieka dar kitą svar
bų darbą, sako Harriman. 
“Russian War Relief atsiu-

Senatas Atidėlioja Svarstymą 
Anti-Poll Tax Biliaus

Profašistinė Spauda 
Su Apkaltintais 

Išdavystėje
Washington. — Jau pra

sidėjo ilgai lauktas teismas 
prieš 30 žmonių, kurie yra 
kaltinami šalies išdavystė
je, agentavime fašistinei A- 
šiai, veikime krašto priešų 
naudai. Reakcinis elemen
tas, matyt, labai nepasiten
kinęs iškelta byla prieš tuos 
sutvėrimus. Kongresmanas 
Hoffman, iš Michigano, ži
nomas Roosevelto adminis
tracijos priešas, didelis šu
las republikonų partijoje, 
bandė bylai pakenkti, arba 
ją sutrukdyti. Jis pareika
lavo, kad valdžia reikalau
tų atgabenti iš Anglijos na
cį Hess liudijimui. Tas gi, 
žinoma, prie dabartinių są
lygų, negalima padaryti.

Kas dar svarbiau, tai 
kad profašistinė spauda, 
vadovaujama Chicagos Tri
bune, begėdiškai atvirai pa
deda apkaltintiems išdavys
tėje. Teismui prasidėjus, 
minėto dienraščio reporte
ris dažnai kalbėjos su Law
rence Dennis, žinomu fašis
tu ir vienu iš apkaltinti) iš
davystėje. Šis atviras fa
šistas yra autorius knygos 
“Coming of American Fas
cism” (Amerikinio Fašizmo 
Atėjimas).

Viena iš apkaltintų, po
nia Washburn, atvirai teis
me sušuko: “Aš esu fašis
te!”

Kita moteriškė, išdavys-

Brooklynas vienas tokių mies-

Na, tenka manyti, kad vis- 
tik ateis tas laikas, kai visi 
suprasime, jog radijo — nepa
vaduojama priemone teisingam 
lietuviškam žodžiui į žmonių 
ausis įdėti!

stos reikmenos taipogi at
neša ir perduoda Sovietų 
Sąjungos žmonėms Ameri
kos žmonių simpatijas ir 
pagarbą jųjų ryžtingoje ko
voje.”

Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetas taipgi veda 
vajų rinkimo drapanų lie
tuviams Sovietų Sąjungoje. 
Tai tas pats darbas. Todėl 
reikia šitą Lietuvių Komi
teto darbą* visiems lietu
viams nuoširdžiai paremti.

ant valandos laiko ir vėl iš
siskirsto.

Koks to atidėliojimo tik
slas? Tikslas yra tame, kad 
nuvilkinti iki pat šios sesi
jos pabaigos. Tada reikės 
svarstyti kitus svarbius bi- 
lius ir reakcionieriai pradės 
rėkti, kad Anti-Poll Tax bi- 
lius galima vėl padėti ant 
lentynos neribotam laikui.

tėję apkaltinta, yra Eliza
beth Dilling, autorė “The 
Red Network”. Washingto- 
no laikraštis “Times He
rald” atvirai išėjo už kalti
namuosius, kai trijų špaltų 
ilgam straipsniui uždėjo to
kį antgalvį: “Mrs. Dilling 
Defies Franklin Delano 
Roosevelt Henchmen on 
Eve of Trial.”

Matyt, fašistai ir išdavy
stėje kaltinamieji turi pini
gų daugiau, negu galima į- 
sivaizdinti. Jie turi pasi- 
samdę net 21 advokatą 
sigynimui!

ap-

EXTRA
Antradienį 750 Amerikos 

lėktuvų bombardavo Berly
ną ir kitus Vokietijos mie
stus.

Prasidėjo aštriausi mū
šiai aplinkui Sevastopolį. 
Naciai, matyt, yra nusi- 
sprendę laikytis iki pasku
tiniųjų.

Sovietai teigia, kad na
ciams nepavyko masiniai 
išsikraustyti iš Sevastopo
lio. Tik mažos saujalės pa
jėgė evakuotis.

Indijoj ir Burmoje Ame
rikos ir Anglijos jėgos turi 
laimėjimų prieš japonus.

Maskva. — Kijeve palai
dotas generolas Vatutinas. 
Maskvoje laike laidotuvių 
paleista salva iš 24 kanuo- 
lių. Stalinas pasakė, kad 
Vatutinas “buvo vienas iš 
puikiausių Raudonosios Ar
mijos generolų.”

Britai Uždraudė Neutralių 
Kraštų Diplomatams Iš

vykti iš Anglijos
Tik Dviejy V<dstybiy-Sąjungininkiy, Amerikos ir Tarybų Są

jungos, Diplomatams Paliekama Nepaliečiamybė; 
Ruošiamasi Invazijai Europon

Londonas. — Didžiosios 
Britanijos vyriausybė pada
rė tokius žygius, kokių iki 
šiol nei jokia kita valstybė 
nenaudojo nuo 1815 metų: 
ji uždraudė neutralių ir kai 
kurių kariaujančių šalių di
plomatams išvažiuoti iš An
glijos ir nutarė cenzūruoti 
jų diplomatinius laiškus. 
Taipgi įsakė jiems, kad jie 
neturį teisės siųsti jokių 
pranešimų slaptraščiu (ko
du), bet turi siųsti tokiu 
raštu, kurį britų cenzoriai 
gali įskaityti. Kitais žo
džiais, britų vyriausybė 
cenzūruos kiekvieną žodį, 
siunčiamą bet kurių diplo
matų iš Didžiosios Britani
jos j savo kraštus arba iš tų 
kraštų į Britaniją.

Šis pareiškimas apima ne 
tik neutralius kraštus, to
kius, kaip Švediją, Portu
galiją, Ispaniją, Turkiją, 
Šveicariją, bei kitus, bet 
ir kariaujančius, priklau
sančius Jungtinėms Tau
toms kraštus, tokius, kaip 
Chinija, bei mažesniuosius.

Naujasis suvaržymas ne
paliečia tik Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos diplomatų. 
Šitiems kraštams reiškia
mas visuotinas pasitikėji
mas, nes su jais Britanija 
išvien kariauja prieš bend
rąjį priešą, nacišką Vokie
tijų.

Kam tas viskas padaryta, 
aiškinti netenka. Jis pada
ryta tam, kad tūli diploma
tai negalėtų išsiųsti iš Ang
lijos jokių žinių apie daro
mus pasiruošimus invazi
jai Europon.

Gyvenimo patyrimai pa
rodė, jog nemažai t. y. ne
utralių kraštų diplomatų 
siunčia savo vyriausybėms 
žinias apie militarinius pa
siruošimus, apie tuos ir ki
tus svarbius veiksmus Ang
lijos salose. Na, o tos vy
riausybės, gavusios žinias, 
perduoda priešui, hitlerinei 
Vokietijai. Dabar tam pa-

Šis Britanijos žygis dar 
sykį įrodo, jog tarp trijų 
didžiųjų valstybių — Ame
rikos, Anglijos ir Tarybų 
Sąjungos — yra visiškas 
susitarimas ir pilnas pasi
tikėjimas kita kitai. Visom 
trim rūpi vienas ir svar
biausias žygis: sumušimas 
naciškosios Vokietijos.

(Beje, išimtis padaryta ir 
Britanijos dominijoms, to
kioms, kaip Kanada, Aus
tralija, Pietų Afrika.)

Taigi Anglijoje są diplo
matai ir laikraštininkai da
bar jau aiškiai mato, kad 
pasiruošimas invazijai — 
antrajam frontui — daro
mas ne juokais, kad Didžio
sios Britanijos' vyriausybė, 
kurios teritorijoje milžiniš
ki pasiruošimai atliekami, 
imasi griežčiausių priemo

nių apsaugojimui’ militari- 
nių paslapčių, — o tai reiš
kia apsaugojimą žmonių 
gyvybių.

1815 metais, tuojau po 
Napoleono sumušimo, Aus
trijos sostinėje Viennoje į- 
vyko tarptautinė konferen
cija, kurioje buvo nutarta, 
jog diplomatinis paštas yra 
“šventas” dalykas ir jis ne
turįs niekad būti paliestas 
— taikos ir karo metu. Iki 
šiol, apskritai, tokios tvar
kos ir buvo laikomasi. Bet 
dabar Didžioji Britanija, 
reikalo verčiama, tą viską 
laikinai suspendavo.

Sakoma, Churchillo vy
riausybė, pirm darysiant šį 
žygį, tarėsi su Tarybų Są
jungos ir Amerikos vyriau
sybėmis. Tik tuomet, kai iš 
jų gavo pilną sutikimą — ji

Maskva. —. Sovietų jėgos 
visuosę frontuose bal. 15 d. 
sunaikino bei iŠ Veikimo iš
mušė 91-ną vokiečių tanką 
ir nušovė 78 jų lėktuvus.

Raudonoji Armija Visai Apsupa 
Sevastopolį, Eina Žiaurūs Mūšiai

Sovietu komunikatas iš 
Krymo parodo, kad Raudo
noji Armija vis kiečiau ir 
kiečiau spaudžia apsupimo 
lenciūgą apie vokiečius, te
belaikančius garsųjį Krymo 
uostą Sevastopolį. Viena 
Raudonosios Armijos ko- 
lumna, kuri traukia linkui 
Sevastopolio iš pietų Juodų
jų Jūrų pakraščiu, pirma
dienį paėmė svarbų kelių 
jungį Vanutka, kuris ran
dasi už 11 mylių nuo Se
vastopolio. Tuo tarpu kitos 
Sovietų kolumnos, kurios 
traukia ant Sevastopolio iš 
šiaurių ir rytų, susiduria 
su pasmarkėjusiu nacių pa
sipriešinimu. Čionai, ma
tyt, naciai kovoja despera
tiškai.

Generolo Yeremenko ko- 
vūnai, kurie gula ant Seva
stopolio iš rytų-šiaurių, 
kerta priešui skaudžius 
smūgius. Vokiečiai nešdi
nasi palikę sunkiuosius ka
ro pabūklus.

Generolo Tolbuchino Ket
virtoji Ukrainos Armija 
pasiekė vokiečių tvirtumas 
prie Sevastopolio. Eina la
bai žiaurūs mūšiai, naciai 
sustiprino pasipriešinimą. 
Jie šitoje miesto pusėje yra 
labai apsidrūtinę. Pirma
dienį ši armija atėmė iš na
cių Mekenzijev, už keturių 
mylių į šiaurius - rytus nuo 
Sevastopolio ir Cherkez - 
Kermen punktą, už 8 mylių 
į rytus nuo miesto.

Tuo tarpu Raudonasis Or- 
laivynas ir Raudonasis Juo
dųjų Jūrų Laivynas daužo

Naples, Italija. — Dieną centrus. Aišku, kad norima 
ir naktį Talkininkų lėktų-Į greičiausiu laiku Balkanus 
vai aplanko Rumunijos, į išmušti iš karo. Jau kalba- 
Vengrijos ir Bulgarijos' ma, nors tikrų žinių dar 
centrus ir daužo iš oro.'nėra, kad Rumunija, plie- 
Pradėtas oro ofensyvas ir kiarųa iš rytų Raudonosios 
prieš Jugoslavijos sostinę1 Armijos, jau norinti pasi- 
Belgradą, kur naciai yra traukti iš karo. Bet kol kas 
įsisteigę svarbius karinės tiktai kalbomis ir pasilieka, 
gamybos centrus. i ----------------

Dabar Anglijos ir Ame- Chungking, Chinija. — 
rikos bombardavimas nu- Amerikos bombanešiai su
kreiptas prieš Balkanų kra- naikino didelę dalį japonų 
štų lėktuvų gamybos cent- vartojamo gelžkelio tilto 
rus ir prieš * geležinkelių: prie Vietry, Indo-Chinoj. fl

Lenkai Turėsią Susitaikyti 
Su Sovietų Sąjunga

London. — Amerikos val
stybės sekretoriaus padėjė
jo pono Stettinius pribuvi- 
masi į Londoną vėl iškėlė 
klausimą apie Lenkų santy
kius su Sovietais. Čia sako
ma, kad Stettinius ir prem
jeras Churchill aiškiai ir 
atvirai pranešė lenkų val
džiai ištrėmime, jog nei A- 
merika, nei Anglija negali 
toliau palaikyti jos nusista
tymo.

Todėl sakoma, kad tos 
lenkų valdžios premjeras nimas. Lenkų valdžia ištrė 
Mikolaičik turės jieškoti iš-Jmime matyt, 
eities ir su Sovietais susi- (kad jai gali nebūti vietos 
taikyti. I išlaisvintoje Lenkijoje.

nacius, kurie bando pabėgti 
iš Sevastopolio lėktuvais bei 
laivais. Keletas laivų tapo 
nuskandinta ir daug vokie
čių lėktuvų nukirsta.

Iš kitų frontų praneši
mai neparodo didelių per
mainų. Tiktai generolo Ma- 
linovskio Trečioji Ukrainos 
Armija, kuri muša nacius

Michigano Demokratai 
Už Ketvirtą Terminą
Detroit, Mich. — Michi

gano valstijos demokratai 
laikė konvenciją ir vienbal
siai pasilakė už nominavi- 
mą prez. Roosevelto ketvir
tam terminui. Todėl didžio
sios Michigano valstijos 
darbo unijos pasisakė už 
rėmimą demokratų. Michi
gano republikonai labai su
sirūpinę šita politine padė
timi. .

Daily Worker Pakeis 
Savo Formatą ■

New York. — Angliško 
darbininkiško laikraščio 
Daily Workerio leidėjai pa
skelbė, kad neužilgo bus 
pakeistas dienraščio forma
tas ir turinys bus padarytas 
daug įvairesnis. Su gegužės 
mėnesio pradžia dienraštis 
išeidinės tabloid formato, 
bet turės daugiau puslapių. 
Leidėjai mano, kad tokio 
formato laikraštis galės 
daug geriau platintis. «

1

Toliau teigiama, kad po
niški lenkai Londone ir jų
jų valdžia labai bijo Sovietų 
Sąjungoje veikiančios Len
kų Patrijotų Sąjungos įta
kos pakilimo. Londono Ti
mes aiškiai pasakė, kad So
vietų Sąjungoje 80 nuošim
čių lenkų pritaria Sąjungai t 
ir nusistatę prieš lenkų val
džią ištrėmime.

Raudonoji Armija nebe
toli nuo Lenkijos rubežiaus 
ir artėja Lenkijos išlaisvi-

išsigandus,

<

i j

1

Bessarabijoje, praneša apie 
naujus laimėjimus. Jai pa
vyko praplėsti pozicijas an
troje pusėje Dniestro upės. 
Šios armijos tikslas pasiek
ti Bessar. sostinę Kišinevą. 
Bet čionai, matyt, vokiečiai 
laiko tvirtas pozicijas ir ža
da priešintis iki paskuti
niųjų.

Italijoje Susidarys 
Nauja Vyriausybė

Naples, Italija. — Badog- 
lio vadovaujamas kabinetas 
rezignavo. Bet karalius tuo
jau vėl instruktavo Badog- 
lio sudaryti kitą kabinetą. Į 
naują kabinetą turi įeiti į- 
vairios demokratinės parti
jos, kurių tarpe randasi ir 
Italijos komunistų partija. 
Už vyriausybės perorgani
zavimą ir įtraukimą jon de
mokratinių partijų daugiau
sia ir kovojo Italijos komu
nistai.

Manoma, kad visos šešios 
partijos, kurios sudaro ben
drą priešfašistinį frontą, 
dalyvaus naujame kabine
te.

Washington. — Valstybes 
sekretorius Hull tarsis su 
Senato komisija dėl užsie
nio politikos. Vyriausybė 
nori turėti Kongreso prita
rimą savo reikaluose su už
sienio spėkomis — dėl karo 
vedimo ir pokarinės taikos 
įsteigimo.

■
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gą. Jie toki Tarybų Sąjungos “priete- 
liai”, kokiu yra Goebbelsas arba pats 
Hitleris.

Jeigu taip, tai ir jųjų šis “pareiški
mas” pasitarnaus lenkų valdžiai Londo
ne tiek, kiek toji valdžia pasitarnavo 
Lenkijai, išstodama išvien su Hitleriu 
prieš Tarybų vyriausybę.
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Įdomus Teismas Washingtone
Šiuos žodžius rašant Washingtone 

prasideda 30 asmenų teismas — teismas, 
kuriame bus teisiami svetimų valstybių 
ir Amerikos piliečiai, kaltinami konspi
racijoje prieš Jungtines Valstijas.

Teisiamųjų suole pasodinta visa eilė 
“žymių asmenų” — pasižymėjusių rė
mimu nacių, pasižymėjusių skleidime an
ti - semitizmo, pasižymėjusių visokiais 
priešvalstybiškais “žygiais”. Joe McWil
liams, Gerald P. Winrod, George Sylves
ter Wiereck, Gerard Welhelm Kunze, 
James True, Edaward Jam. Smythe, Eli
zabeth Dilling, ir visa eilė kitų jų sėb
rų, bendradarbių, dirbusių vienaip ar ki
taip ne naudai mūsų šalies.

Sakoma, vyriausybė turi milžinišką 
kiekį dokumentų, įrodančių šitų žmonių 
veiklą ir nusikaltimus, atliktus 
kraštui.

Šis teismas žada iškelti daug 
faktų, daug įdomių davinių. Be
kaltinamieji dės pastangų išsisukti nuo 
apkaltinimo ir bausmės. Už jų nugaros 
stovi visa eilė žymių asmenų, — senato
rių, laikraščių redaktorių ir kitokių žmo
nių, izoliacininkų, kaltinamuosius rėmu
sių ir jiems stosiančių pagalbon.

Teismo eigoje, manoma, bus iškelta 
dar visa eilė asmenų, gelbėjusių kaltina
miesiems. Taigi, sudėjus viską į daiktą, 
kaip sakėme, byla žada būti įdomi ir po
litiniai svarbi.

musų

naujų 
abejo,

Tarybų Sąjungos “Prieteliai”
Prieš tūlą laiką tam tikroje komerci

nėje spaudoje pasirodė rašinys, patiektas 
Tarybų Sąjungos “prietelių” amerikie
čių. Po tuo rašiniu buo padėta tam tikri 
vardai, bet sykiu pažymėta, jog tai toli 
gražu ne visi,—esą, dar visa eilė pasira
šiusiųjų yra praleista. Kodėl praleista? 
Mes manėme todėl, kad laikraščiuose 
“permažai vietos” visus pasirašiusiuo
sius sudėti.

Pats rašinys nukreiptas prieš Tarybų 
Sąjungą ir ginantis lenkų valdžią, vado
vaujamą Mikolaičiko.

Laukėme pasirodant oficialio pareiški
mo, išleisto paskyriu lapeliu ar brošiūra. 
Šiomis dienomis lenkai prisiuntė mums 
tą lapelį arba brošiūraitę. Deja, ir čia 
nesudėti visi pasirašiusiųjų vardai, nors 
tuščios vietos lapelyj tiek ir tiek.

Taigi atrodo, kad patys lenkai kai ku
rių Tarybų Sąjungos “prietelių” vardus 
sarmatinasi skelbti. Tarp tų, kuriuos pa
skelbė, randame tokius Tarybų Sąjungos 
“prietelius”: Matthew Woll, Alexander 
Kahn (žydų Forwardso redaktorių), 
Sydney Hook (atvirą trockistą), William 
Bohn, George Counts ir William Henry 
Chamberlin. Šitie sužymietieji “priete
mai” tuomi yra pasižymėję, kad bėgyje 
pastarųjų keletos - keliolikos metų jie 
šmeižė, niekino, bjauriojo Tarybų Sąjun-

Kijevo Atvaduotojas
Gen. Nikolajus F. Vatutinas mirė mie

ste (Kijeve), kuriam išvaduoti jis vado
vavo Raudonosios Armijos pulkus. Tai
gi, generolas mirė savo išvaduotame mie
ste. Ten jo palaikai palaidoti, ten jam 
dėkingoji liaudis pastatys paminklą. Be 
abejo, gen. Vatutinas pasistatė amžiną 
paminklą savo darbais, savo žygiais, su- 
gabiai vadovaudamas Raudonosios Ar
mijos pulkus priešo sumušime, tarybinių 
respublikų laisvinime.

Gen. Vatu tino mirtis pasaulyj buvo su
tikta dideliu liūdesiu ir gailesčiu. Tai bu
vo jaunas, vos 45 metų amžiaus, gene
rolas, pasižymėjęs didvyriškais žygiais.

Gen. Vatutinas buvo socijalistinės vi
suomenės išauklėtas žmogus,—žmogus 
ligi kaulo persiėmęs meile savo tautai, 
meile savo didžiajam kraštui — Tarybų 
Sąjungai — meile ir pagarba visai lais
vę ir taiką mylinčiajai žmonijai. Nauja
jam žmogui nežinoma baimė, svetima net 
ir didžiausiame pavojuje panika.

Jaunas, narsus, drąsus, sumanus ir iš
mokslintas gen. Vatutinas gražiai sim
bolizavo Tarybų Sąjungos visas kariau
jančias pajėgas.

Ankstyboji gen. Vatu tino mirtis, taigi, 
yra didelis nuostolis ne tik Tarybų Są
jungos tautoms, bet ir visam prieš fa
šistinę Ašį kovojančiajam pasauliui.

Iš 80,000 Tepasiliko Tik 3,000!
Iš 80,000 žydų Vilniuje, vokiškieji oku

pantai tepaliko tik 3,000!
Tokią tragišką žinią pasauliui suteikė 

pabėgęs iš okupuoto Vilniaus žyd. poetas 
(dabar partizanas) Abraomas Sutskeve- 
ris.

Galimas daiktas, kad dalis ir tų 3,000, 
kurie negalės pabėgti iš miesto, bus su
naikinti, kai vokiečiams teks nešdintis iš 
Lietuvos.

Šiurpas krato beskaitant Abraomo 
Sutskeverio pasakojimą New York Ti- 
meso korespondentui, Ralph Parkeriui, 
apie prajovus Lietuvos sostinėje.

Žiaurieji okupantai žudo žydus, žudo 
lietuvius, žudo lenkus. Aišku, žydams 
tenka daugiausiai.

Bet vistik Lietuvos žmonės vilties ne
pameta. Net ir likusieji keli tūkstančiai 
Vilniaus žydų vilties išvysti laisvę nepa
meta. Ištrūkę iš ghetto, žydai,' aišku, pir
miausiai bėga į Lietuvos partizanų bū
rius. Lietuvos partizanai traukia aplink 
save kiekvieną Lietuvos patrijotą, kovo
jantį už laisvę.

Lietuvos partizanai yra toji jėga, kuri 
šiuo tarpu gali kirsti okupantams patį 
ryškiausi smūgį, iki Raudonoji Armija 
ateis, iki tarybinė Lietuva bus išlaisvin
ta.

Bet tai ne viskas. Kai Raudonoji Ar
mija artinsis prie Lietuvos, kai tik pir
mieji josios pulkai į Lietuvą įžengs, Lie
tuvos partizanų veiksmų svarba dar la
biau pasididins: jie, partizanai, tuomet 
ardys priešo planus pasitraukimui, pana
šiai, kaip daroma Ukrainoje, Kryme ir 
kitur.

Taigi, nepaisant visokių vokiškųjų o- 
kupantų kriminalysčių, padarytų mūsų 
tėvų žemėje, Lietuvos liaudis kovoti ir 
laimėti vilties nepametė.

Tą paliudija ir atvykusis į Maskvą 
Vilniaus žydų poetas, Abraomas Sutske- 
veris.

Amerikos spaudoj vėl 
smarkiai spėlioja įvairūs 
kolumnistai ir “karo strąx 
tegai,” kur Raudonoji Ar
mija eis, ką ji darys? Tas< 
spėliojimas, spekuliacijos, 
dažnai nieko bendro neturį 
su dalykų supratimų ir įvy
kių krypties numatymu. (

Kaip pirma daugelis “ka
ro strategų” matė vien 
Hitlerio “pergales,” vienas 
su kitu lenktyniavo spėlio
dami, kaip greitai jis “už
kariaus visą Sovietų Sąjun-^ 
gą,” taip dabar, daugelis jų 
yra panašūs į tą medžioto-;, 
ją, kuris zuikį dar nenušo
vęs, o jau puodą užkaitė jį 
virti. Jie nemato ir nesu
pranta, kad dar priešas ne
sumuštas, kad jis dar stip
rus, kad dar mušasi ant 
svetimų žemių, kad nepai
sant, kiek daug panešė, nuo
stolių ir kiek gavo smūgių 
nuo Raudonosios Armijos, 
bet jo galutinam sumuši
mui dar daug reikės išlieti 
kraujo ir pakloti laisvę my
linčių žmonių gyvasčių! •

Mr. Drew Middleton, iš 
Londono, pirmiau tik Hitle
rio pergalių kelią matė, da
bar jis pasakoja, kad Rau
donoji Armija “baigia prie
šą mušti,” kad antras fron
tas vargiai bus reikalingas.

Majoras George F. Eliot 
rašo straipsnį: “Kas pir
mas pasieks Berlyną” Rau
donoji Armija ar Amerikos 
ir Anglijos armijos.

Mr. Constantine Brown 
skaitliuoja Hitlerio divizi
jas ir pasakoja, kad būk 
Amerikos ir Anglijos lėktu
vų atakos jau baigia su
mušti Vokietiją, o paskui 
vėl baugina, kad bent kokis 
bandymas iškelti Anglijos 
ir Amerikos jėgas Europoj, 
dabar dar gali baigtis “ka
tastrofa,” kad ten Hitleris 
turi 60 divizijų, arba 600,- 
000 armijos. “Vargšas” ne
žino ir to, kad Hitleris ir jo 
pakalikai Sovietų Sąjungos 
fronte turi apie 250 divizi
jų ir kelias vėl iš Francijos, 
Belgijos ir Holandijos nu
vežė prieš Raudonąją Ar
miją.

Mr. E. A. Mowrer rašo, 
kad yra reikalinga Ameri
kai ir Anglijai atidaryti 
antras frontas Europoj, bet 
ne tam, kad sumušti Hitle
rį, jo razbaininkų grupę, 
bet tam, kad tas smūgis 
“nuaidėtiį, nuo Francijos 
iki Kamcatkos, 
ną ir

Kaip Mr. Baldwin Nuplakė 
Pats Save?

“New York Times” laik
raštyj nuov seniai karo 
klausimais rašo Mr. H. W. 
Baldwin. Mūsų dienrašty j 
kelis kartus nurodėme, kad 
jis semia “žinias” iš hitle
riškų informacijų. Balan
džio 26 d., 1942 metais, jis 
pareiškė, kad netiki Sovie
tų Sąjungos informacijom, 
kad pasiremia ant vokiečių 
informacijų. Na ir .už ■ tai 
tąs žmogus “nukentėjo,” 
kartu su tuo; kaip nuken
tėjo Hitlerio Armija.

“Pravdoj” rašo Į). Ža- 
slavskis, kad nėra reikalo 
gailėtis Mr. Baldwino, “nes 
jis pats to norėjo,” jis pat
sai savo valia pavirto į “ra
šalo balos admirolą,” kuris 
tiek daug prirašė.

Kaip tas žmogus klaidin
gai “permato” karo eiseną, 
užtenka paimti jo vėlesnius 
raštus. Kada Raudonoji 
Armija žiemą grūdo na
cius atgal, tai jis pasakojo, 
kad ateina pavasaris, “pra
sidės baisus purvas Ukrai
noj” ir Raudonoji Armija 
“turės sustoti.” Bet nei

žiema, nei pavasaris, nei 
išsilieję upės, nei purvas 
nesulaikė darbo žmonių ar
miją, tai balandžio 2 d. Mr. 
Baldwin jau aiškina, kad 
“purvas padėjo 'rusams,” 
vokiečiai užklimpo, o rusų 
tankai nesulaikomai eina 
pirmyn ir Raudonoji Armi
ja daro po 20 mylių į pa
rą per purvą.

Balandžio 9 d. Mr. Bald
win vėl pasakoja, kad ru
sai “negalės, įveikti Odes- 
są,” kad Odessa ir Krymas, 
tai “apsupa rusų sparnu,’4 
sudaro Raudonajai Armijai 
pavojų, kuri veržiasi linkui 
Rumunijos. Ir štai kelios 
dienos prabėgo, Raudonoji 
Armija paėmė Odessa, su
laužė Hitlerio tvirtumas, 
įsiveržė į Krymą ir ten 
triuškina hitlerininkus. Vi
si Mr. Baldwino pranaša
vimai nuėjo vėjais!

Lietuvių orakulas Mr. 
Grigaitis dažnai rėmėsi ant 
Mr. Baldwino “karo stra
tegijos,” abu jie gyvenimo 
įvykių išjuokti ir palikti, 
kaipo siratos, kurios nepa
jėgia gyveninio pažinti.

Leit. Vladas Kavoliūnas, 
Aleksandro Nevskio Or- 

deno Kavalierius
JONAS ŠIMKUS

kad Stali-
Sovietų Sąjungos 

žmones nugąsdinus. 1 
Daugelis tų “karo spe

cialistu” nei mažiausio su

(Pabaiga)
—Rodos vienu šuoliu šok

te įšokau į miškelį, kuriame 
pasislėpė vokiečiai, — sako 
Kavoliūnas. — Nepaprasto 
įkarščio pagautas staiga 
pajutau, kaip tiesiog po pat 
mano nosimi sublizgėjo 
kažkoks daiktas ir išgir
dau spragtelėjimą. Tik ta
da susivokiau, kad į mane 
atkištas vokiečio revolveris. 
Bet, matyt, vokietis iš to 
staigumo nepatikrino, ar 
revolveris užtaisytas ir iš
šovė iš tuščių. Aš greitu 
judesiu trenkiau vokiečiui 
per ranką ir išmušiau re
volverį. Tada vokietis, kuris 
man atrodė aukšto ūgio ir 
stambaus sudėjimo, visu ū- 
giu metėsi ant manęs, ieš
kodamas savo nagais su
griebti mano gerklę. Bet 
jam šis bandymas nepavy
ko. Aš akimirksniu pasisu*- 
kau ir, pats gerai nepame
nu, rodos, atbula ranka 
smogtelėjau smūgį durtu
vu. Po to išgirdau, kaip 
kažkas sugargaliavo. Ir ta
da pamačiau, kaip mano 
durtuvas persmeigęs vo-

17 dieną, leitenantas Kavo- 
liūnas vėl dalyvavo mūšyje 
su vokiečiais. Šį kartą jau 
nebeteko iš arti susitikti su 
vokiečiais, ir tik savo taik
liais šūviais iš tolo paklojo 
keliolika fricų.

— Sakyk, — paklausiau, 
— kiek maždaug vokiečių 
per visą šį karą pasiuntei 
į kitą pasaulį?

— Sąskaitų nevedu, bet 
man atrodo, kad nemažiau 
kaip 200 fricų bus. Ir, žino
ma, tai dar ne galas. Nega
liu tvirtinti, kad kova būtų 
mano azartas, ne. Man at
rodo, jog ir vabalėlį su
trėkšti, kuris man nieko 
blogo nedaro, gaila. Bet hit
lerininkų — negaila. Rei
kia žinoti viena, kad tai 
nors ir žmogaus pavidalo, 
bet savo viduje — plėšrus 
žvėrys. Kol jis gyvas, tai 
tavo gyvybė nuolatiniame 
pavojuje. Ir kol jie siaučia 
Lietuvoje, tol mūsų tauta 
yra mirties pavojuje. Vie
nintelis išėjimas — naikin
ti į mūsų kraštą įsibrovu
sius prūsokus, naikinti tol, 
kol jų neliks nė vieno.

—Bet ateis tokia diena, 
kai vokiški okupantai bus 
išvyti iš- Lietuvos. Kuria 
linkme savo gyvenimą tada 
manote pakreipti, drauge 
Kavoliūnai? — paklausiau.

— O vis dėlto aš tebesva
joju apie dainą.

— Ir dabar lietuviškuose 
daliniuose draugai mėgsta 
pasiklausyti mano dainavi
mo. Netikiu, kad jie man 
tik pataikautų. Kai baigsi
me karą, kai atvaduosime 
Tarybų Lietuvą, pabandy
siu stoti į konservatoriją. 
Manau 
mano : 
rys.

Žinios apie pergales namie ir užsieniuose budavoja raudonarmiečių, moralą. 
Vėliausios Maskvos laikraščių laidos skubinama frontuosna lėktuvais. (Federąted
Pictures radiophoto). 9

pratimo neturi apie dabar- kiečiui gerklę. Tai buvo de- 
tinį karą, jie viską mieruo- 
ja senu mastu, jie nemato, 
kad į karą įtraukta dešim
tys ir šimtai milionų žmo
nių, kad pergalės atsiekia
mos ne vien lėktuvų, ka- 
nuolių, tankų ir kareivių 
kiekiais, bet partizanų ir 
liaudies atsinešimų. Jiems 
Amerikos ir Anglijos did- 
vyringų lakūnų žygiai ant 
Vokietijos yra “antras 
frontas” ir pagalba Raudo
najai Armijai, bet jie tuo 
pat kartu nemato, kad tie 
žygiai negali pagelbėti mū
sų armijoms Burmoj ir Ita
lijoj; jie negali išsiaiškinti 
to skirtumo.

Mr. Max Werner patei
kė kelias knygas karo reika
le ir nemažai straipsnių. 
Jam pavyko bendrai numa
tyti karo kryptis, bet jis ne
sibijo pasisemti informaci
jų iš sovietinės literatūros. 
Kurie to bijojo, kaip Mr. 
H. W. Baldwin, jie “neti
ki” Sovietų informacijoms, 
tai liko sumušti paties gy-

vintas* ir paskutinis vokie
tis, kurį nuduobiau savo 
ranka liepos 5 dieną trijų 
valandų mūšyje.

Tai buvo ne eilinis vo
kietis, o senas hitlerinis 
vilkas, karininkas, su tri
mis geležiniais kryžiais, 
Lomelio korpo dalyvis, pa
sižymėjęs mūšiuose Afri
koj su anglais.

Likę gyvi vokiečiai pa
spruko giliau į miško tank
mę. Kavoliūnui duotas už
davinys: išmušti priešą iš 
priešakinių tranšėjų —bu
vo įvykdytas ir mūsų pės
tininkų daliniai užėmė at
kovotas pozicijas. Tranšė
jose ir lauke buvo surasta 
per du šimtus užmuštų vo
kiečių, tuo tarpu iš Kavo
liūno 40 žmonių būrio nežu
vo nė vienas ir tik 8 buvo 
lengvai sužeisti. Tai buvo 
ne tik nepaprastos, bet ir 
nuostabios kautynės, kokių 
iš viso nedaug tepasitaiko. 
Jos nepaprastos tuo, kad 
priešas turėjo tokius dide-

venimo gyvija ...je

ga, mūšio lauke paliko 3 
sunkiuosius kulkosvaidžius, 
5 lengvuosius, 4 minosvai
džius, 2 prieštankinius pa
būklus, daug šautuvų ir au
tomatų ir paliko savo pozi
cijas, o mūsiškiai apsiėjo 
visai be nuostolių. Jau vien 
iš šio mūšio matyti, koks 
didelis yra mūsiškių prana
šumas prieš vokiečius.

Leitenantas Kavoliūnas 
sako:

— Vokiečių psichologiją 
neblogai pažinau ir galiu 
drąsiai tvirtinti, kad vokie
čiai yra bailūs, bet užtat 
klastingi. Jie dažniausiai 
bando mus užklupti iš pa
salų, gerai užsimaskavę. 
Bet atviroje kovoje jie ne
išlaiko. Durtuvų kautynės 
visuomet pasibaigia paniš
ku vokiečių bėgimu.

— Reiškia, jeigu vokie
čio atimti automatą, revol
verį, tanką ir lėktuvą, tai 
jis visai virstų skuduru?

— Žinoma, — sako Kavo
liūnas, — vokiečio psicho
logiją ir kovą apsprendžia 
tas faktas, kad jis kovoja 
ne savo kraštą gindamas, o 
svetimą žemę grobdamas. 
Mes visi puikiai žinome ir 
visais nervais jaučiame, 
kad priešas t„__ 
muštas, sunaikintas 
mūsų tarybinės žemės gal- j turi? 
votrūkčiais išgrūstas. Mes j — Mano kapitalas siekia 
kovojame už laisvę, už iš- 60,0Q0 dolerių! — atsako 
vadavimą. Vokiečiai viso to! jaunuolis, 
neturi.

Mūšiui pasibaigus, Kavo
liūnas su savo 7-ais sužeis
tais draugais patys nuėjo į 
medicinos — sanitarijos ba- 
talijoną, kur jiems buvo su
tvarstytos žaizdos.

Nepraslinko ir diena, kai 
apie Kavoliūno žygį žiųojo 
visa armija. Tuoj pat buvo 
duotas įsakymas lietuvį 
drąsuolį apdovanoti aukštu 
Aleksandro Nevskio orde- 
nu, o kiti jo būrio dalyviai 
taip pat gavo ordenus ir 
medalius. Be Kavoliūno ir 
Kirino tame žygyje ypa
tingai narsiai kovėsi ser
žantas Budrys, jaunesnysis 
seržantas Kulikauskas, Mu- 
nicas, Klįava.

Vos 12 dienų praslinkus 
po aprašytojo mūšio, liepos

., kad tada kliūčių 
mokslui nebesusida-

Šypsenos
Jis Negimė

— Tavo vardas ir pavar
dė? — klausia mokytojas 
pirmą sykį į mokyklą atė
jusio vaiko.

— Jonukas Bubiliukas, — 
atsako.

— Kada gimei? —klau
sia mokytojas.

— Aš visai negimiau... aš 
turiu močiaką.

Neaiškus Vaikas
Aukle vežioja gatvėj vai

ką. Viena ponia klausia:
— Sakykit, kieno yra šis 

toks gražus vaikutis?
— Dar nežinia, — atsakė 

auklė, — nes tėvai iškėlė 
persiskyrimo bylą ir neaiš
ku, katram iš jų teismas

Pas Amerikos Milijonierių.
— Tai tamsta nori vesti 

nervais jaučiame, mano dukterį? — klausia 
turi būti su- milijonierius jaunuolį. —O 

ir iš pasakyk, kokį turtą tamsta

— Bet aš klausiu apie 
tamstos turtą, o tamstos 
kasdieniai k i š e n pinigiai 
man visai neįdomu! — su
pyko milijonierius.

Pažadas Ištesėtas.
— Tu man prieš vestuves 

žadėjai, kad mes gyvensim, 
kaip rojuj, o dabar aš ne
turiu net kuo apsivilkti! — 
rauda jaunoji žmona.

— Bet, mieloji, savo pa
žadą aš ištesėjau, nes argi 
rojuj kas nešioja rūbus!— 
teisinasi vyras.

Protinga Papūga
— Ar' moka ši papūga 

kalbėti ir kiek ji kaštuoja?
— Ji taip puikiai kalba, 

kad tamsta gali su ja pa
čia tartis dęl kainos.

*!
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Trečiadienis, Baland. 19, 1944

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?

Apie Naujausią Brošiūrą 
Ir Jos Autorę

Hitlerizmo-fašizmo ir ja-|mas, kaip tos problemos lie- 
poniškojo imperializmo už
kurtas pasaulinis karas iš
kėlė visam pasauliui naujų 
uždavinių, rūpesčių ir kan
čių. Kartu iškėlė ir mote
rims naujas progas, parei
gas ir problemas, kurios sy
kiu paliečia ir visus žmo
nes. Nuo tų problemų tei
singo supratimo ir visuo
meniškose įstaigose išriši-

karo laimėjimo, pokarinio 
atsibudavojimo ir įsteigimo 
geresnio pasaulio.

Tik teisingai padėtį su
pratę tegalėsime teisingai 
išrišti problemas.

Išaiškinimui karo iškeltu 
moterims ir visuomenei 
naujų problemų lietuviams 
nepaprastai daug pagelbės 
Ksaveros Baltrūnytės-Ka- 
rosienės parašyta brošiūra, 
kurią išleidžia Lietuvių Li
teratūros Draugijos Mote-

Tre&as PuslapisLaisve—Liberty, Lithuanian Daily
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Ks. B. Karosienė.

Hartford, Conn.

Margery Mitchell, San Francisco War Agencies Lo- 
kalo 223 pirmininkė (United Federal Workers, CIO), 
pasirašo liūdymą jos užvedamoje byloje' panaikinimui 
Hatch Akto varžymui federalių darbininkų nuo politi
nės veiklos. Su ja randasi jos advokatas John McTer- 
nan. (Federated Pictures).

yra ži- 
jau per 
paminė-

jai rengiamos

čia visą žmoniją, pravartu 
bus nors prabėgamai pa
žvelgti į autorės gyvenimo 
sąlygas ir rolę lietuvių ir 
visame amerikiniame vi
suomeniškame darbe.

Karosienė (Baltrūnytė) 
„^^ jgimė Lietuvoj, Ramygalos 

rų Komitetas. Brošiūra jau j miestelyje. Penkių metų 
baigiama spausdinti dien- amžiaus buvo atvežta į šią 
raščio Vilnies spaustuvėj, šalį. Iš pradžių gyveno E. 
Organizacijos ją gaus pirm Arlington, Vt.. 
gegužės mėnesio susirinki- baigė pradinę 
mų. Brošiūra 32 puslapių,' Daugiau mokytis jai ir ne- 
kaina 10c. 7"
duodama nuolaida.

Ks. Karosienė savo bro
šiūroje naują padėtį moters 
fabriko darbininkės, mote
rų uniformose, jaunučių 
karo nuotakų ir motinų dė
sto su aiškiu supratimu da
barties, gilia įžvalga ateitin 
ir su motiniška meile, ka
dangi moterų klausimas jai 
nėra tik pripuolamas klau
simas. Darbe tarp moterų 
unijose, moterų organizaci
jose jinai praleidus daug 
metų, nuo mažametės mer
giščios.

APIE AUTORĘ
Kad geriau suprasti, iš 

kur pas ją imasi toji apsti 
žinyba ir gilus sąjausmas 
moterims, savumas jų pro
blemų ir aiškus permaty- vejk Visas

ir čionai
mokyklą.

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!

Today’s Pattern

No. 9101 šiai vasa-

Platintojams teko, apart to, kacl tėvai 
mažyte būnant išmokino 
lenkiškai skaityti ir rašyti 

; ir kad visą gyvenimą nuo 
to laiko mokinosi iš prakti
kos gyvenime, iš bėgamo
sios spaudos ir gerų knygų. 
Lietuviškai skaityti ir ra
šyti jinai pati pramoko ir 
toje kalboje yra 
šimtus prakalbų, 
daug straipsnių 
spaudai.

Trylikos metų 
jinai išėjo į fabriką dirbti, 

i o 16 metų amžiaus sulau
kus nuvyko į Philadelphi- 

'ją dirbti prie “Kovos”. Ir 
nuo to laiko yra veikusi 
daugelyje kuopų, apskričių 
ir centralinių organizacijų 
ir įstaigų vadovaujamuose 
komitetuose, a p k e 1 iavus 

kiek įžymesnes 
lietuvių kolonijas su pra
kalbomis ir organizaciniais 
reikalais. Yra dirbusi au
deklinėse, kad užsidirbti 
sau duoną ir kad organi
zuoti darbininkes, dirbusi 
daugelyje įvairių fabrikų ir 
prie žemės ūkio darbų tik
slu suorganizuoti tų indus
trijų darbininkus, taipgi 
organizavime darbininkų 
apsigynimui nuo bado 
ties nedarbo metais.

Visuomet buvo ir 
karšta demokratijos šali
ninkė ir veikli gynėja. Kad 
pastoti kelią fašizmui ir jo 
rengiamam karui, jinai pa
šventė daug energijos čio
nai, Amerikoje, ir Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo 
buvo pasiųsta atstove į 
priešfašistinį - prieškarinį 
tarptautinį/ moterų suvažia
vimą Europoje. Sunaikinti 
fašizmą pirm jo įsigalėji
mo buvo vienu iš jos vy
riausių siekių. Tačiau nepa
vykus sunaikinti fašizmo 
pirma, fašizmui užmetus 
ant mūsų šį karą, nėra to, 
ko jinai neveiktų mūsų per
galei ant fašizmo dabar.

Jos pasiryžimą laimėti 
pergalę ant fašizmo ir iš- 

| gelbėti — išsaugoti ko dau-

pasakius 
parašius 

ir žinelių c

būdama,

mir-

yra
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Forma
rinei suknytei gaunama nuo 12 
iki 20 ir 30 iki 40 dydžio.

Su formos užsakymu siųsti giausia mūsų jaunimo ge- 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary Kiaušiai liudija j0S buvimas 
Sincus, 427 Lorimer Street, Amerikos Raudonojo Kry- 
Brooklyn. N. Y«
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žiaus San Francisco Sky-

riaus Pild. Komiteto nare ir 
paaukojimas 13 puskvorčių , 
kraujo gelbėjimui mūs ka
rių gyvasčių. Jos vienatinė 
duktė Eugenija, didelė mė
gėja literatinio darbo ir 
jam turinti aiškius gabu
mus, metė literatinį darbą 
ir nuėjo karo industrijom

Dabar Ks. Karosienė yra 
California valstijos CIO vi- 
ce-pirmininkė ir Tekstilės 
Unijos vedėja visoje Pacifi- 
ko pajūrio srityje.

Meilę liaudies moterims, 
supratimą jų ir visų darbo 
žmonių problemų ir prama- 
tymą išeities jinai sėmėsi 
bendruose su liaudimi dar
buose ir varguose. Tą mei
lę liaudžiai ir vardan jos į- 
gytą žinojimą Ks. Karosie
nė sklandžiai perduoda 
mums naujoje brošiūroje 
“Moteris ir Karas”, su ku
ria susipažinsim visi už po
ros savaičių. G

Moterys Aukštaisiais 
Karininkais

Fort Leavenworth, Kansas, 
gale kovo mėnesio, tarpe 850 
vyrų, parinktų iš parinktiniau- 
sių karininkų, baigė specialius 
aukštiesiems karininkams kur
sus ir 16 moterų, pirmosios 
Amerikos kariuomenėj lan
kiusios tokius kursus. Veik vi
sos turi kapitono ar aukštes
nius laipsnius ir daugelis pa
skirtos pareigom užjūriuose.

Montello, Mass
Nau josios Anglijos Moterų Są

ryšio Suvažiavimas Jau Arti
Mūsų kolonijos moterys ren

giasi skaitlingai dalyvauti są
ryšio suvažiavime, kuris įvyks 
šį sekmadienį, So. Bostone.

Brangios draugės, padaryki
me šį suvažiavimą pasekmin
gu dalyvaudamas skaitlingai. 
Atsivežkime gerų sumanymų 
ir pasveikinimų su aukomis, 
nes šiuo momentu yra daug 
svarbių dalykų, kurie reika
lauja mūsų paramos. Suvažia
vime, bendrai pasitarusios, ga
lėsime paaukoti, kur bus la
biausiai reikalinga.

Moterų Apšvietos Kliubas 
išrinko 3 delegates ir paskyrė 
10' dolerių pasveikinimui suva
žiavimo. LLD 6 kuopa išrinko 
delegates. Kitos draugijos 
rinks delegates šią savaitę.

Lietuvai Pagalbos Komite
tas darbuojasi, 22 balandžio 
rengia puikią vakarienę su 
muzikale programa ir šokiais. 
Taipgi pundelių arba “Kit 
Box” vajus eina pasekmingai.

Lietuvių Teatrališkas Rate
lis turėjo susirinkimą 14 ba
landžio. Apart meno reikalų, 
šiek tiek ir aukų paskyrė: 
dienraščiui Laisvei $10, dien. 
Vilniai $5, Meno Sąjungai $5. 
Mūsų darbininkiški laikraščiai 
daug mums tarnauja už dyką, 
tad ir mes turime juos remti.

Biruta.

Vieša Padėka
Brangios draugės ir drau

gai, gal negalėsiu visiems ypa- 
tiškai padėkavoti, tad per mū
sų dienraštį dėkoju visiems, 
kurie mane lankėte ligoninėj 
ir namuose. Dėkoju giminėms, 
draugams ir draugėms už do
vanas, už atvirutes — “Post 
Cards,” kurių aplaikiau gana 
daug, taipgi už visokeriopus 
jūsų simpatiškus suraminimus 
mano sunkioje ligoje. Jau pra
dedu stiprėti. Gal neužilgo ir 
vėl galėsiu darbuotis visuome
nės labui sykiu su jumis. Dar 
kartą tariu nuoširdų ačiū vi
siems.

Agota Kukaitienė.

><<<• y;’; •

Kaip jau daugeliui 
noma, pažangietės 
kelis metus praeityje 
davo Motinų Dieną. Tąja pro
ga ir šiemet turėsime Motinų 
Dienos paminėjimą, gegužės 
14 d. Praėjusį susirinkimą nu
tarta, kad visos motinos ir jų 
sūnūs, kurie yra Jungtinių 
Valstijų kariuomenėje, būtų 
tinkamai pagerbti. Todėl klfti- 
bietės, kurių sūnūs dar nėra 
įrašyti į mūsų biuletiną, maty
kite ii* priduokite vardus mū
sų valdybai prieš gegužės 14

Kitą svarbų darbą pažan
gietės jau yra atlikusios pir
miau ir nutarė daryti vėl, tai 
kraujo aukojimo vajų apie 
balandžio 20 d. dėl Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus. Todėl, 
kurie ar kurios, draugai ir 
draugės, dar nepadavėte savo 
pasižadėjimo aukoti puskvor- 
tę kraujo dėl pagalbos mūsų 
kovotojų, tuojau priduokite 
vardus d. M. Ginaitienei, 
15895 Cloverlawn St. ar per 
telefoną praneškite, UN. 2- 
9216.

Nepamirškite Sekamo 
Susirinkimo

Balandžio 20 d. įvyks De-

Lietuviu Moterų Kliubo su
sirinkimas yra perkeltas iš tre
čio sekmadienio Į treti ketvir
tadienį. Priežastis: sekmadie
niais įvyksta visokių parengi
mų ir negalima tuomet susirin
kimo atlaikyti. Be to, didžiu
ma draugių išsireiškė, kad ket
virtadieniais parankiau.

Sekantis susirinkimas įvyks 
20 d. balandžio, 8 vai. vaka
re, 735 Fairmount Ave. Pra
šau draugių įsitėmyti,

Motinų Dienos paminėjimas 
įvyks 7 d. gegužės, 2 vai. po 
pietų, 414 Green St. Programa 
bus graži: balalaikų orkestrą, 
krutami paveikslai “Tania” ir 
prakalbos. Apie tą parengimą 
bus pranešta daugiau. Prašau 
visų nerengt jokio kito paren
gimo tą dieną. J.

Literatūros Moterų Kliubas 
kovo 26 d. turėjome gražų pa
rengimą naudai Raudonojo 
Kryžiaus ir vilnų fondo lietu
viams raudonarmiečiams, žmo
nių 
nes 
dėl 
čia

So. Boston, Mass
Metinis Naujosios Anglijos 

Moterų Sąryšio bankietas 
įvyks sekmadienį, balandžio 
23 dieną, 5 vai. po pietų, 376 
Broadway.

Kadangi suvažiuos svečiai iš 
visos plačios apylinkės, tad ta 
proga rengiamas puikus ban
kietas, kuriame pagerbsime 
drauges delegates, suvažiavu
sias iš arti ir iš toli su tikslu, 
kad išdirbus planus sekmin- 
gesniam veikimui, pagal ku
riuos galėtume darbuotis gel
bėjimui mūsų šalies ir mūsų 
talkininkių šalių karo pastan
goms greičiausiu laiku laimėti 
pergalę, taipgi sekmingesniam 
veikimui teikti pagalbą Lietu
vos žmonėms.

Bankietas bus vienas iš pui
kiausių, nes mūsų gaspadinės 
jau rengiasi iš kalno. Draugė 
Ivanauskienė kepa pyragus, 
Žukauskienė su Nukiene daro 
planus naujiems išradimams, 
naujiems valgiams, Juškienė, 
Chubarkienė ir Dombrauskie- 
nė rengia įvairias daržoves ir 
kitus skanumynus.

Dainų ir muzikos programa 
bus didelė ir puiki. Dainuos 
Ignas Kubiliūnas, Robertas 
Nlaura, taipgi plačiai pagarsė
jus Harmonijos grupė, vado
vybėj Helen Žukauskaitės.

Kviečiame visus atsilankyti 
skaniai pavakarieniauti, pasi
klausyti puikios muzikos ir 
dainį, susitikti su kitų kolo
nijų draugėmis ir draugais, pa
sikalbėti, smagiai praleisti va
karą. Rengėjos.

buvo neperd augiausiai, 
kliubas turėjo parengimą 

Raudonojo Kryžiaus tą pa- 
dieną, tai mums biskį pa

kenkė, bet visgi mes vokuoja
me parengimą pasekmingu, 
pelno liko beveik $90. Rengi
mo komisija darbavosi nuošir
džiai, stengėsi, kad tik mažiau 
padalyti išlaidų, o daugiau 
naudos tiems svarbiems tiks
lams.

Labai ačiū draugėms ir 
draugams, kurie dirbot paren
gime ir katros draugės auka- 
vot maisto, šios draugės au
kavo: V. Vasil, O. žukienė, O. 
Visotskienė, O. Šilk, M. Mar- 
gaitienė, F. Kielis, M. Staugai- 
tienė. širdingai ačiū draugėms 
už skanias ir vertingas aukas.

Turėjome mažą programė- 
lį. Draugė M. Mulerankienė 
pasakė prakalbą sąryšyje su 
moterų diena, nes mes kovo 8- 
tą, dėl tam tikrų priežasčių, 
negalėjome nieko surengti. 
Draugė M. Mulerankienė gra
žiai priminė, kad moterys 
daug darbuojasi karo laimėji
mui visokiais būdais. Draugė 
V. Kazlau kalbėjo apie mez
gimą lietuviams raudonarmie
čiams svederių ir kitų drabu
žių. Mūsų draugės ir draugai 
aukauja pinigų dėl vilnų, ki
tos draugės mezga. Minėtam 
parengime suaukavo apie porą 
desėtkų dolerių dėl vilnų. La
bai ačiū visiems aukavusiems 
ir atsilankiusiems į mūsų pa
rengimą.

Svarbus parengimas bus ba
landžio 23 d., 2:30 vai. po pie
tų, Laisves Choro svetainėje. 
Prašome visus dalyvauti. Ren
gia Hartfordo Ii etų v. draugys
čių Pundelių Komitetas.

Taipgi tas pats komitetas 
nutarė paskelbti vajų? rinki
mui drabužių kare nuskriaus
tiems Lietuvos žmonėms. Mes 
tikimės, kad kol mes viską su
rengsime siuntimui, gal mes 
galėsime siųsti tiesiai Lietu
von ? Mes visi linksmi girdint 
geras naujienas, kad raudon
armiečiai kapoja hitlerinius 
karo treškėjus, bet to neužten
ka. Mes turime darbuotis, kiek 
mes galime ir kaip galime pa
gelbėti jiems medžiaginiai ir

(Tąsa 5-me pusi.)
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Pažangiečių Praeities ir Atei
ties Veikimas

Nors trumpai, bet jau buvo 
rašyta apie buvusį parengimą, 
kovo 5 d. Tada įvyko ne tik 
koncertinė programa su vie
naveiksmiu perstatymu “Dėdės 
Silvestro Kieme,’ ’bet tą vaka
rą turėjome ir gerą kalbėtoją, 
d. Jonikienę, iš Chicagos. Ji 
mums pasakė gerą prakalbą 
abelnais*klausimais ir jausmin
gai paagitavo moteris stoti į 
L. M. Pažangos Kliubą ir veik
ti, kiek galima, kad karas bū
tų greit baigtas su alijantų 
laimėjimais.

Pažangiečių Draugiškas 
Vakaras

Po kovo 5 dienos parengi
mo, per keletą dienų, d. Jo
nikienė svečiavosi pas savo 
žentą, dukrelę ir anūkę Ches
ney, Wayne, Mich., o pabai
goje savaitės ji rengėsi va
žiuoti į Grand Rapids, Mich., 
nes ten buvo
prakalbos per Grand Rapids 
moteris. Todėl mes, detroitie- 
tės, Moterų Pažangos Kliubo 
narės, sumanėme padaryti 
draugišką vakarėlį dėl savo i 
narių ir sykiu kaipo išleistuves 
d. Jonikienei, nes draugė Joni-! 
kienė neilstančiai darbuojasi j troito Moterų Pažangos Kliu- 
abelnam visuomeniniam ir mo- j bo mėnesinis susirinkimas, 
terų judėjime, taipgi ji yra|4097 Porter St., 7:30 vai. va- 
buvus mūsų miesto gyventoja 
ir veikėja.

Draugės, kaip visados, pa
sirūpino ne tik užkandžio at
sinešti iš namų, bet ir kitokių 
gardumynų ir šiltos arbatos ar 
kavos dėl draugiškumo ir lai
ko praleidimo. Puošniai viską 
surengė. Ir davė progą ne tik 
užkąsti, bet buvo iššauktos 
draugės pareikšti savo veiki
mo patyrimus. Taipgi pakvies
ta ir d. Jonikienė pasakyti 
trumpą prakalbą aie moterų ii’ 
abelną veikimą. Drg. Jonikie
nės prakalba buvo labai žin
geidi ir reikšminga. Ji buvo 
priimta su garsiu delnų ploji
mu. Taipgi radosi keletas 
klausimų iš kliubiečių ir vi
soms buvo atsakyta supranta
mai. Baigiant draugišką vaka
rą, buvo įteikta maža dovanėlė 
d. Jonikienei už jos nenuils
tantį veikimą nuo Detroito 
Moterų Pažangos Kliubo. Pa
žangietės nepamiršo ir dien
raščio Vilnies, tam vakare jos 
surinko ir įteikė Vilnies baza- 
ro reikalams $6.

Pažangiečių vakaras buvo 
ne tik draugiškas, bet agita- 
tyvis ir reikšmingas, kad daug 
ko mes galėjome pasimokyti. 
Ir tarpe narių buvo gera koo
peracija ir užsiganėdinimas. 
Man atrodo, kad, esant progai, 
mes dažniau turėtume tokius 
draugiškus susiėjimus.

Apie Buvusį Pažangiečių 
Susirinkimą /

Kovo 16 d. įvyko mėnesinis
L. M. Pažangos Kliubo susi
rinkimas. Narių dalyvavo skai
tlingai. Kaip valdybos, taip ir 
komisijų buvo geri raportai iš 
veikimo ir finansų stovio.

Kaip jau buvo minėta, turė
jome prakalbas d. Jonikienės, 
kurios labai daug paveikė ant 
naujų narių įrašymo. Praėju
siame susirinkime įstojo į L.
M. Pažangos Kliubą 18 naujų 
narių. Reiškia, kad mes nesto
vime ant vietos: narių skai
čius labai auga, parengimai 
vyksta pasekmingi, tas pa
sekmingi, tas pagelbsti dėl fi
nansinio reikalo ir aukojame 
ne tik desėtkais, bet net šim
tais dėl Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus, Sovietų Lietuvos Pa
galbos ir daug kitų labdarybės 
reikalų. Prie to, mes nepa
mirštame mūsų nenuilstančias 
drauges Moterų Choro, per jų 
pastangas gerinasi visas Mote
rų Kliubo veikimas.

kare. Visos narės malonėkite 
skaitlingai /LByvr^r—rT nepa
mirškite atsivesti naujų narių. 
Valdyba ir komisijos turėkite
prirengusios raportus iš pa
rengimo kovo 5 d. ir kitų vei
kimo sričių.

Pirm., M. Alvinienė.

Žievės—Vitamino
C Šaltinis

Citrinių vaisių — lemonų, 
apelsinų — žievės turi nuo 3 
iki 5 syk tiek vitamino C, 
kiek jo turi pats vaisius, tai 
dėl to vėlesniuose valgių ga
minimui receptuose reikalau
jama vartoti tų žievių. Vaisi
niuose pyraguose jau nuo se
no daug žievių vartojama, nors 
iš karto jos vartota tik kaipo 
prieskonis .

Pusė puoduko virtų papras
tųjų pupelių turi 
proteino, o tokia 
soybeans turi 10.5 gramų 
toli kita tiek.

6.6 gramų 
pat miera 

ne-

Mrs. Pauline Venard 
pasiūlė vieną savo akį 
persodinti saržentui For
rest L. Vosier iš Livonia, 
N. Y., kuris tapo šrapne
lis apakintas skraidant 
bomberyje virš Vokieti
jos. Jos vyras tarnauja 
mūsų krašto laivyne. (Fe

derated Pictures).

F ■ ■ jl . - - ■ . • . J.
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Bridgeport, Conn. Baltimore, Md. NEBŪKITE NERVUOTI

(Tąsa)
Rajevskis peikiamai sušnairavo į jį.
— Vadovauti — tai nereiškia vilktis 

uodegoj.
Metelskis pašoko:
— Pirmą kartą girdžiu, jog išeiti su 

ginklu — reiškia vilktis uodegoj. Man 
keista tai iš jūsų išgirsti...

— Faktas, — sugaudė Čobotas.
Metelskis nervingai ėmė vaikščioti po 

kambarį. Jo smulkių bruožų veidas su 
aukšta, gražia kakta vėl išblyško. Dide
lės tamsios akys švietė vidine šviesa. Vi
soje jo figūroje buvo kažkas trapaus. 
Rajevskis dar kartą pasižiūrėjo į jauną 
gydytoją ir jau ramiau atsakė:

— Mes per daug užtraukėme savo pa
sitarimą. Manau, kad jau laikas baigti 
tą betikslį ginčą... Čobotas ir daktaras 
prieš. Aš ir Kovala — už tai, kad pra
dėtume naktį. Iki to laiko mes surinksi
me ir apginkluosim apie du gimtus žmo
nių — geležinkelininkų ir cukraus fab
riko darbininkų. Iki to laiko ateis Šča- 
belis iš Sosnovkos ir su juo, gal būt, val
stiečiai.... O išeiti tik todėl, kad išeitume, 
tai ne bolševikiška. Drauge Metelski, 
mums įspaus gėdos ženklą, jei trisdešimt 
komunistų mes mesime į tikrą ir nenau
dingą pražūtį. O jūsų klausant atrodo, 
kad jūs suteiksite priešui tokią progą. 
Dar kartą kartoju: visi komunistai turi 
tuoj mobilizuoti darbininkus. Taip, taip! 
Reikia pakalbėti su kiekvienu, kuris tei
kia vilties, kad jis griebtųsi ginklo. Pa
tys matėte, kaip saujelė ginkluotų ponų 
dorojosi su tūkstančiais žmonių. Juos 
mušė todėl, kad darbininkai nebuvo su
organizuoti. Puošnūs žodžiai čia mažiau
sia reikalingi. Pagalvokime apie tai, 
kaip geriau ir greičiau apginkluoti dar
bininkus. Aš manau, kad čia pakanka
mai apie viską kalbėta. Per tą laiką mū
sų pasiųsti draugai daugiau padarė, ne
gu mes šičia... Mes turime ginklų, tačiau 
neturime šaudmenų. Tenka tai atsimin
ti. Aš esu nusistatęs prieš jūsų pasiūly
mą atskirai ieškoti šovinių ir čia gaben
ti. Sandėlis arti stoties, ir pakanka ma
žiausio nepasisekimo, kad mes negau
tume šovinių. Todėl būrys renkasi čia, ir 
visi kartu slenka prie šaudmenų sandė
lio. Pačiumpa sargybinį, užgrobia šaud
menis ir jau ginkluoti pradeda pulti 
miestą... Čobotas nustums dvi platfor
mas su ginklais ir šoviniais į fabriką. 
Mes kaimelyje apginkluosime kitus, ku
rie nesuspėjo ar nesiryžo prisidėti. Kai
melis bus mūsų atrama. Daugumas bū
rio bus iš ten: Štai, ir viskas!

Kovala pritariamai kriaukterėjo.
— Labai gaila, jog čia nėra draugo 

Patlajaus. Tačiau naktį mes jį išlaisvin
sime, nes kalėjimas bus pirmasis mūsų

puolimo tikslas mieste. Taigi, nuspręsta, 
draugai. Kaip pirmininkas, siūlau jums 
tuoj pat pradėti veikti. Tačiau, kad bū
tume tikri, prašau jus atsakyti: ar jūs su 
tuo sutinkate?

Čobotas įsižeidęs pasižiūrėjo į Rajev- 
skį. . • i

— Kokia ten gali būti abejone? Ar 
mes partinės drausmės nesuprantame, 
ar ką?

Rajevskis nusišypsojo pavargusia šyp
sena. Jis atsikėlė iš užstalės, priėjo prie 
Metelskio, draugiškai padėjo jam ant pe
ties ranką.

— Sakykite, daktare, ar jūs viską gau
site, ko būtinai reikia tvarstymams? Juk 
kraujo neišvengsime...

— Viską, ko reikės, aš gausiu. Kur 
įsakysite dabar man eiti?

— Nebūkite vaikas, Metelski. Ne lai
kas! Nueikite į stotį, pačiupinėkite vo
kiečius. Jūs, kaip geležinkelininkų gydy
tojas, galėsite su karininkais pasikalbėti. 
Kaip jie nusiteikę? Gera būtų žinoti, 
kokią poziciją užims vokiečiai, kai pra
sidės mūsų susidūrimas su legioninin
kais.

Jie drauge išėjo į priebutį. Brėško. 
Lijo lietus. Buvo drėgna ir ūkanota.

— Geras oras, — pasakė Rajevskis.— 
Ką gi, draugai, išsiskirsime ligi vakaro 
devintos. Tu, Grigorijau Michailovičiau, 
nueik pas savo depininkus. Tegu penke
tas partijos narių ateina čia. Reikia, kad 
mes čia turėtume atramą. Jeigu kuris 
turi ginklą, tegu pasiima... O štai, ir ta
vo kregždutė skrenda! — Rajevskis švel
niai nusišypsojo.

Nuo kalno bėgo Olesė.
— Viską, ką tik liepei, tėveli, atlikau, 

— pasakė ji, uždususi.
Ji truputį drovėjosi svetimųjų. Kiau

rai permirkę drabužiai lipo prie kūno, ir 
ji skubėjo prasmukti į kambarį.

— O kur Raimondas? — sulaikė ją 
Rajevskis.

— Mes su juo prieš porą valandų iš
siskyrėme mieste. Dabar jis kaimelyje... 
Jadvyga Bogdanovna į jūsų senąjį butą 
nunešė kažkokį ryšulį su popieriais... 
Raimondas prašė pranešti, kad prie ka
lėjimo stovi penki žmonės su kulkosvai
džiu. Aš buvau užbėgusi pas Vorobeiką, 
jis sakė, jog garvežys bus, — greitai pa
pasakojo Olesė ir šmurkštelėjo į kamba- 
4

Gerą turi dukterį, — graudžiai atsidu
so Čobotas.

Jis buvo bevaikis.
— Dėkui. Gaila, kad tik viena. O mer

gaitė lyg ir nieko būtų, — nelauktai pa
niuręs atsakė Kovala.

(Bus daugiau)

San Francisco, Calif,
Aukos Gimimo Dienos Parėj

26 d. kovo drg. V. Sutkienė 
sukvietė mezgėjas ir rėmėjus 
ant piety drg. Koblin saliukėj. 
Draugė Sutkienė puikiai pri
rengė ban kietą, atėjo jai į pa
galbą jos seserys, M. Bara
nauskienė ir Baranauskienės 
dukrelė Olga. Tokį bankietą 
surengti, tai reikėjo daug dar
bo.

Kada pakvietė svečius prie 
stalo, tai paaiškėjo, kad yra 
drg. B. Sutkaus gimimo die
na, bet ir pats Sutkus dėl to 
nusistebėjo, jis buvo užmiršęs, 
kada jo gimimo diena. Olga 
jam puikią parę surengė ta 
proga.

Tai buvo linksmas parengi
mas. Svečiai sveikino V. Sut
kų, linkėjo jam daug laimės. 
Parengime turėjom viešnias iš 
Clevelando, tai Komandų duk
terį Strepeikienę ir žebriutę. 
Jos sveikino sanfranciskie- 
čius. Sako, mums taip linksma, 
kad mes turime progą pasi
matyti su Calif, lietuviais, tik 
gaila, kad taip trumpą laiką 
būsime, tik iki ryto. Mat, drg. 
Strepeikienės vyras tarnauja 
Dėdės Šamo jėgose, tai ji čion 
buvo atvykus pas savo vyrą.

Užbaigus pietus pradėjo au
kos plaukti.

Aukojo po $5: Burdiai, Mi- 
fcheliai, Shultz, Karosienė,

Sutkai, Strepeikienė ir žebriu- 
tė, šeikienė ir Jessie.

J.‘ Kazlauskas $4.
$3: Kalaud, Down Hern.
$2.50, Demikas.
Po $2: Koblin, M. Baltulio- 

niutė, K. Mugianienė, Billoff, 
Selenko, Kudroff, E. Vilkaitė.

Po $1.50: M. Baranauskie
nė ir J. Jazukavičius.

Po $1: Dansot ir Hoffma- 
nienė.

Smolensk! 85c.
Clara 50c.
Viso dėl Sovietų karžygių 

surinkta $67.85; nuo baro liko 
$26.50, tai viso pelno $94.35.

Tai taip minėjome drg. Sut
kaus gimtadienį.

Kovo mėnesj mezgėjos gerą 
sumą sukėlė pinigų. 12 d. ko
vo, Moterų Dienos parengime 
pelno liko $89.92. Prie to pri
dėta skirtumas ir padaryta 
$100; pusiau paskirta — po 
$50 Raudonajam Kryžiui ir 
$50 lietuvių našlaičių pagal
bai Sovietų Sąjungoje.

Sekantis mezgėjų ir rėmėjų 
susirinkimas įvyks 30 d. ba
landžio, pas drg. Mugianienę, 
4027 Maybelle Ave., Oakland, 
Calif. Visi dalyvaukite.

Kliubo Korespondentė, 
K. M.

Fidži salos gyventojai už
mušė 179 japonus, o japonai 
vieną fidžietį.

nwmlMi Tiru

Detroit, Mich.
P ui kus Pasietu imas.

Nors pastarasis siuntinys per 
R. W. R. nėra dar pasiųstas 
dėl stokos skaitliaus, bet dauge
lis lietuvių daro geras pastąn- 
gas, kad jį kuogreičiausiai da- 
pildyti.

Pastaruoju laiku padarytos 
pastangos dapildymo to siunti
nio ypatiškai aukuojant ir iš 
kitų surenkant sekamai—

Aukavo: Mr. and Mrs. O. 
Hayward, Mr. and Mrs. C. Že
maitis ir M. Narukevičius. Su
rinkta per A. Malinauską ir D. 
Žakienę. Taipgi — surinkta per 
C. Machie ir pundelis G. Glo- 
denio. Aukavo: G. ir S. Nau- 
siedai, M. Sunskienė, E. Ezetai, 
A. Litvinienė, M. Birštonienė, 
J. Davikus, U. Smigelskienė, P. 
Jokstienė, J. Luobikis, Pz Zuna- 
ris, A. Dau'bar, F. Krakaitis, J. 
Aranuk ir J. Butkus.

Nekurie iš viršminėtų ypatų 
jau yra aukavę net po kelius 
sykius drapanų. Taipogi, neku
rie pašvenčia savo laiką ir taip 
brangų gesą dėl atvežimo pun
delių į stotį, tai yra, J. Ginai- 
čiai, G. Nausieda, J. Aranuk, 
Litvinai, ir A. Daukiųtė atvežė 
pilną troką pridėjus drapanų, 
paimtų iš Armenian Progres
sive League.

Vardan Russian War Relief 
Lietuvių Skyriaus, tariu ačiū 
visiems auk’autojams ir bendra
darbiams. Z. Dantienė.

Mums ateidavo Laisvė diena 
ar dviem suvėluotai, todėl pa
daviau skundą vietinio pašto 
valdybai, nurodant, kad Lais
vė yra svarbus laikraštis — 
ypatingai šiuo karo laikotar
piu. Ir nuo tos dienos Laisvė 
ateina punktualiai. Patartina 
tas padaryti ir kitiems skaity
tojams, kurie negauna laiku.

Bridge porto Jaunų Vyrų 
Kliubo susirinkime nutarta, 
arba sutikta, kad žmonės, tu
rintieji atliekamų, bet tinka
mų naudojimui drapanų, ga
lės sunešti minėtan kliuban ir 
šeštadieniais jos bus nugaben
ta į Brooklyną. Tuo reikalu 
daugiausiai rūpinasi J. Moc- 
kaitis — taipgi ir kiti draugai. 
Kokios drapanos tinkamos ir 
kur jos bus siunčiamos — bu
vo pakartotinai apie tai pra
nešta anksčiau; veikiausiai bus 
tuo reikalu ir daugiau parašy
ta. Petras.

šeštadienį, balandžio 22 d., 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetas rengia bankietą ir šo
kius, Lietuvių Svetainėje, 851 
Hollins St. Pradžia 8 vai. va
kare. Bilieto kaina $1.25. Grieš 
gera Alice Franz Trio muzika 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius.

Įvairiausias ir skaniausias 
maistas bus sudėtas ant vieno 
stalo, papuoštas daržovėmis, 
kas sudarys gražų vaizdą ir 
kiekvienas dalyvis galės valgį 
pasirinkti. Tokios rūšies paren
gimas buvo Brook lyne gruo
džio 18 dieną, laike Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo ir 
jis labai patiko dalyviams.

Manome, kad pilnai patiks 
baltimorečiams, o draugės O. 
ir F. Deltuvienė, J. Pivariu- 
nienė ir kitos, skaniai paga
mins. Dar daugiau, šiame pa
rengime ne vien galėsime ska
niai pavalgyti, pasišokti, bet ir 
sukelti paramos Lietuvos liau
džiai. Visi ir visos dalyvaukite.

Komisiją.

KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO A 1 D I S O L tabletu
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

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

Philadelphia, Pa.

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

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

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

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakeli 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake- 

I liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky- 
j mą ir money-orderį pasiųsime pro- 
j duktus.

Kur Būsite Balandžio 23-čią?

Neužmirškite, kad tą dieną 
bus rodoma . Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave., dvi labai 
geros filmos: “Daily Bread” 
ir “Battle of Russia.” Pradžia 
4-tą vai. po pietų. Rengia Li
teratūros Draugijos 10-ta kuo
pa. Tokios progos, matyt ne
paprastai įdomias, sielą jaudi
nančias filmas, greitai nebus, 
todėl visi Laisvės skaitytojai 
atsilankykite ir savo kaimynus 
pakvieskite. ■

Jau didesnė pusė ALDLD 
10-tos kuopos narių pasimokė- 
jo duokles už šiuos metus. Pa- 
simokėkite ii’ jūs, kurie dar ne-

Republikonai Tikrai Nominuo
sią Dewey į Prezidentus
New York.— Esą suskai

čiuota, kad 535 republiko- 
nų delegatai į jų partijos 
suvažiavimą, kurie jau iš
rinkti ar dar bus išrinkti, 
žada balsuot už New Yorko 
valstijos gubernatorių Tho- 
mą Dewey kaipo savo kan
didatą į jungtinių Valstijų 
prezidentus. O minimas 
skaičius yra bent penkiais 
balsais daugiau, negu reika
linga dauguma 1 nomihuot 
prezidentiniam republikonų 
kandidatui.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS t
<l>

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA <>

mokėję. Padėkime savo kuo
pos vardą į garbingųjų kuo
pų sąrašą. S. V. R.

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant 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 j antams.)

& STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg Z-8S42

DRS. STENGER

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te eusipanžinti.

Kiekvieną subatą T 
karšta vakarienė. <r 
Atskiras kambarys j 
užėjimui grupėms. | 
Nedėliomis atda- | 
ras nuo 1 valan- | 
dos dieną iki vėlai. <]>

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. i
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergrcen 4-9508 <}>

Pasibaigė 2,000 Londono 
busų vežikų streikas.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

f GREEN STAR BAR & GRILL Į
J Lietuviškas Kabaretas |
X T X X

<4* Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį g
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. £

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE *

* 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. ♦
(Skersai nuo Republic Teatro) • Telefonas EV. 4-8698

i
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♦ Kaltina Amerikieti
Kunigą Suokalbyje

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

New York. — Čionai lan
kosi Meksikos darbininkų 
vadas Vincente Lombardo 
Toledano. Jis teigia, kad a- 
merikietis katalikas kuni
gas O’Brien priklauso prie 
slaptos teroristų draugijos, 
kuri bandė nužudyti Meksi
kos prezidentą Camacho. 
Kunigas O’Brien yra Jung-1 
tinių Valstijų armijoje ir; 
ten eina kunigo pareigas.

PAPRASTI DARBININKAI, BŪTI
NAS FABRIKO DARBAS; PIL
NAM IR DALIAI LAIKO DAR
BAS. GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI; 
PROGOS POKARINĖS ATEITIES. 
LINCOLN RUG, CO., 900 PASSAIC 
AVE., EAST NEWARK. LAIKY
KITĖS WMC REGULIACIJŲ.

(91)

REIKALINGI IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI. 
MOTERIŠKI DIRŽAI. NUOLATINIS DAR
BAS. GERA ALGA. GOLDBERG & LINDER, 

251 W. 36TH ST.

DUOBKASYS, 8 IKI 4:30 P.M., 6 DIENŲ 
SAVAITĖ. $12 J SAVAITŲ, PRISIDEDA 

VIRŠLAIKIAI.
SILVER MOUNT CEMETER^ 

918 VICTOR BOULEVARD 
TOMPKINSVILLE, S. I.

V (98)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Prie

KIEMO DARBININKAI
Waterfront Terminal. Nuolatinis darbas.

Taikos darbas. Gera alga.
Patyrimas nereikalingas
Skambinkite EV. 9-4151.

Klauskite MR. BARNES.
(96)

REIKIA VYRŲ
KAIPO PAPRASTŲ DARBININKŲ

Sandėlio Vyrų Materialų Kraustytoji;

Nuolatinis Darbas Gera Alga

Washington. — Pasažy- 
rinis lėktuvas “Lockheed 
Constellation” sumušė vi
sus greitumo rekordus. Iš 
Californijos į Washingtona 
pribuvo į 6 vai. ir 58 minu
tes.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Lengva Transportacija, Bu- 
sai-nemokamai aptarnauja 
nuo Penn Stoties j fabriką 
ir nuo Frelinghuysen ir 
Meeker Avės, iki fabriko. 
.Imkit Public Service busus 
No. 11, 12 & 24 iki Frel
inghuysen ir Meeker Avės.

Automobiliais—nuo South 
Broad St., per ramp iki 
Route 25, prie pirmo fabri
ko pravažiuokite pirmą 
circle. Nuo Frelinghuysen 
Avė.—pervažiuokit Haynes 
Ave. tiltą iki Route No. 25, 
antras fabrikas po kairei.

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
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. (95)

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

BROILERIŲ VIRĖJAI $55. 
SHORT ORDER VIRĖJAI $55. 

FLOOR CAPTAINS $55. 
MAISTO PATIKRINTOJ AS IR 

KASIERIUS $40.
ENDURO RESTAURANT
FLATBUSH. PRIE DeKALB AVE., 

BROOKLYN.

MERGINOS
ARBATOS Į MAIŠELIUS 

PAKAVIMUI
Linksmos aplinkybes 
5 DIENŲ SAVAITĖ 
46 VALANDOS, $26

(98)

TINSMITH ROOFER 
(Blčtom Stogdengia) ,

ir PADĖJĖJAS su Chaufferio laisniais. 
Nuolatinis darbas. 

T. WYNNE ROOFING CO.
320 W. 15th St.

(97)

REIKIA VYRŲ
Dirbti Maliavų Dirbtuvėje.

GEROS ALGOS - VIRŠLAIKAI
Nuolatinis darbas su proga pakilimui.

F. O. PIERCE? CO.
50th Ave. ir 5th St., L. I. City

(97)

103 WARREN STREET
MANHATTAN

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo. 
_______________________________ (98)

REIKIA MOTERŲ
Lengvam Fabriko Darbui

GERA ALGA.
DAUG VIRŠLAIKIŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Mes jus išmokinsime

Stockholm, Švedija.—Ket
virtadienį bus Hitlerio gi
mimo diena. Jis bus sulau
kęs 55 metus. Hitleris įsa
kė visoje Vokietijoje jo 
mimo dieną paminėti su 
kilmėmis.

gi
IS

VIEŠBUČIO DARBININKAI
Moterys ir Vyrai—Neriboto Amžiaus 

GERA ALGA 
PASTOVŪS DARBAI 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Į VISUS DEPARTMENTUS 

NEREIKIA MOKĖTI AGENTŪRAI

KNOTT HOTELS
NEMOKAMAI PARŪPINAMI DARBAI 

ATDARA 8:30 A.M. IKI 5:30 P.M. 
234 7th AVĖ.. TARPE 23rd IR 24th STS. 
Iš būtinų darbų reikalaujama paliuosavimo 

pareiškimo.

C-O-TWO FIRE EQUIPMENT CO.
HIGHWAY 25, PRIE HAYNES AVE., NEWARK, N. J.

Iš karinių darbų reikia turėt paliuosaviiną. (94)

N. J. valstijoj atrasta ge
ležies klodai ties Andoveriu

PASIRANDAVOJIMAI 
APARTMENTS

Hartford, Conn.
4 KAMBARIŲ APARTMENTAS — 1916 
PARK PLACE. BROOKLYN. Garu apšil
domas, karštas vanduo, refrigerator. Ronda 
$30. Dėl daugiau informacijų skambinkite 

BUCKMINSTER 4-3110 (98)

------------------------1----------------------------  
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.

VYRAI
KARINIS DARBAS

IR
PO KARO

NUOLATINIS
MOKINKITĖS AMATO

PRANEŠIMAI IŠ
KITUR

(92)
PATYRIMO NEREIKIA

Mes

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
dvasiniai, pakelt jų ūpą, pasi
rodyti, kad ir mes prisidedame 
prie jų sunkių kovų.

Vajus jau prasidėjo,
daugiausiai atsišaukiame į mo
teris, kaipo namų gaspadines. 
Ypač dabar, kada daroma pa
vasarinis peržiūrėjimas kam
barių, labai lengva surasti at
liekamus drabužius: perankš- 
tus, atsibodusius ar kaip kitaip 
patiems dėvėt ne būtinai rei
kalingus. Atiduokime tiems, 
kuriems tikrai bus reikalingi. 
Jie bus dėkingi už jūsų geras 
širdis.

Prašome drabužius 
ti, išplauti, kad būtų 
dėvėti. Paprašykime 
kaimynų drabužių, 
drabužių turi, bet kiti 
kam g " 
pakabintus.
juos atiduos, kada paklausite.

Drabužiai
Laisvės Choro svetainėje, 155 
Hungerford St.

PHILADELPHIA, PA.
Bus rodoma įdomios filmos 

DAILY BREAD ir BATTLE of 
RUSSIA. Sekmadienį, 23 d. balan
džio, 4 vai. dieną. Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Nepraleiskite 

i progos — dalyvaukite. — Kviečia 
' ALDLD 10 kp. (92-94)

VYRAS, NUSIMANĄS PRIE PATAISYMŲ— 
Stiprus, patyręs pečių kūrenti ; naudingas 

prie fabriko. Nuolat. Alga $30.
AINSLIE KNITTING MACHINE.

750 Grand St., Brooklyn
(14th St. Canarsie line, Grand St. Sta.)

(92)

75c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
85c PO DVIEJU MĖNESIŲ

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

20 d. balandžio, 8 v. v., 735 Fair
mount Ave. — Org. (92-93)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, balandžio 23 d. įvyks 

parengimas naudai Lietuvos kovpto- 
jarfis. Bus Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Ruošia bendrai or
ganizacijų Pundelių Komitetas. Tu
rėsime skanaus lietuviško maisto ir 
gėrimo. A. Ramoškos orkestrą gros 
šokiams. Kviečiame visus dalyvauti, 
paremti Lietuvos didvyrius-kovoto- 
jus ir jų vaikučius prieš vokiečius 
kryžiokus. Duosime tris dovanas 
laimėjimui — $25 karo bonas ir 
$10-$5 karo štampų. Įžanga 75c, 
už tą patį bilietą gausite valgyti ir 

' i gerti. Pradžia 2:30 vai. ' dieną. — 
yra priimami Kom- (92-94)

sutaisy- 
tinkami 
ir savo 
žmonės 
nežino, 
ir laikogali atiduoti, tad

Gal jie linksmai

MOKINIAI
(Vyrai & Moterys) 

PAPRASTI DARBININKAI 
Be Patyrimo Vyrai & Moterys 

Reikalingi Tuojau

LONG ISLAND CITY FIRMAI
Gaminimui daugiau štofo, reikalingo 

berniukams Mėlynuose Rūbuose.
Jūs galite patekti į mūšį ir dirbti sulyg

GYVYBINIŲ LAIVYNO 
KONTRAKTŲ 

GEROS ALGOS IR 
VIRŠLAIKIAI

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 
Ateikite Tuojau 1 

8:30 A.M. iki 5:30 P.M.
UNITED STATES

EMPLOYMENT SERVICE
. Ob' THE

War Manpower Commission
ŠEŠTOS LUBOS

BANK OF MANHATTAN BLDG.
QUEENS PLAZA L. I. CITY

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
(92)

ANTIPYROS CO., 
1175 MANHATTAN AVE., 

BROOKLYN
STOTISV E RN O N -J A C K SO N A V E 

LR.T. SUBVE.
GREEN POINT AVE. STOTIS 

8TII AVE. SUBVE.

(98)

REIKIA 
PAPRASTU DARBININKU

DALIAI AR PILNAM LAIKUI 
BŪTINA PRAMONE 

Kreipkitės

BEVLIN BOX CO.
549 EAST 39TH ST. 
PATERSON, N. J.

Kamp. 39th St. ir 21st Ave.
(95)

VYRAI - BERNIUKAI

DETROIT, MICH.
I Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

. I mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir- 
Buvo susirgusios musų dvi | tac|ienj, balandžio 20 d, 7:30 v. v., 

kliubietės, draugės F. Draugijų salėj. Turėsime daug svar- 
visos 
daly-

(lldll^CS 1 4 V4 K/ IV 4* VU -4 • , "U T — — —-------------

Kūles ir O. Verketienė. Dabar j ____
jau abi sveikos. Linkime^ greit vauti. — M.‘ Ginaitienė, sekr. 
sudrūtėti.

, todėl
i narės esate prašomos būtinai

(91-93)

Dėl tam tikrų priežasčių mū-: 
sų Literatūros Moterų Kliubo • 
mitingas neįvyko šį balandžio į 
mėnesį. Sekantis mitingas 
įvyks gegužės 7 dieną, 4 vai. 
Prašome visas nares dalyvauti 
ir naujų atsiveskite.

Kliubo Korespondentė, M. B.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

Į NOTICE is hereby given that License No 
L 606 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1525 CoTtelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
QUALITY WINE & LIQUOR STORE, INC. 
1525 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

LAIVYNO VYRAI
Reikia Daug Šio Štofo 

Queens Išdirbėjas, gaminantis 
.Sulyg Laivyno Kontraktų.

Sekanti aukšto išsilavinimo Mechanikai 
greit reikalingi:

2 BROWNE & SHARPE 
NUSTATYMUI VYRAI.

4 AUTOMATIŠKOS
ŠRIUBŲ MAŠINOS

OPERATORIAI
2 TOOL TEKINTOJAI
2 TOOL DARYTOJAI

KREIPKITĖS TUOJAU
8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

UNITED STATES
EMPLOYMENT SERVICE

O F THE
War Manpower Commission

ŠEŠTOS I,ŪBOS 
‘BANK OF MANHATTAN BLDG.

QUEENS PLAZA L. I. CITY
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(94)

Lengvas medžio apdirbimas. 
Fabriko darbas.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA. PAKILIMAI.

523 W. 45TH ST>

PECKURIS 
LAISNIUOTAS.

Nuolatinis Darbas

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(92)

BERNIUKAI—16 IKI 18
Lengvas fabriko darbas 
GERA ALGA. SMAGU. 

VIRŠLAIKIAI
Kreipkitės visą savaitę. • 

UNION ELECTRIC PRODUCTS 
CO., INC.

24 EDISON PLACE, 
NEWARK, N. J.

VYRAI
(91)

SKALBYKLAI MAZGOJIMO KAMBARIUI 
77’X.c Į VALANDĄ 

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

THE PULLMAN CO.
48-09 34th ST.

L. I. CITY
(94)

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.

(95)

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

II būtinų darbų reikia paliuosavbao 
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.

STOUFFER’S

(X)

RESTAURANTAI
PAGELBININKAI ABELNAI 

INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI
BENDRAI PAGELBININKAI 

PATARNAUTOJAI; VALYTOJAI
Gera Ateitis Darbininkams Su Gerais Norais!

Valgiai ir Uniformos Duodama
Sekmadieniais ir Šventėmis Nedirbama
Kreipkitės į Employment Departments 
Kasdien 10 iki 6; šeštad. 9 iki Pietų 

346 Lexington Ave. (40th St.) 1 lub.
(92)

FARMOS IR PO STIKLU 
AUGINIMŲ DARBININKAI

SVEIKAS LAUKE UŽSIĖMIMAS 
PATOGI TRANSPORTACIJA

KARINIAI DARBININKAI PRIVA
LO TURĖTI ATLIEKAMUMO PA
REIŠKIMĄ.

TUOJAU STOKITE J DARBĄ
F. & F. NURSERIES, 
SPRINGFIELD, N. J.

MILLBURN 6-0152
(96)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS .

Ledo dirbtuvėje
GERA ALGA

Laikas ir pusė už viršlaikius
KNICKERBOCKER ICE CO.

116 ELIZABETH ST.
TELEFONAS CANAL •6-1243

Iš būtinu darbų reikia paliuosavimo.
(93)

REIKIA VYRŲ
Lengvas fabriko darbas. Patyrimas nereika

lingas. WASTE MATERIALS CORP., 
35 WOOSTER ST. (Arti Canal)

(92)

$6

VYRAI
Be Patyrimo

Dirbti naktimis, valyti air conditioning 
sistemas, ir t.t.

Darbas dabar pažymėtas būtinu. 
Pastovus darbas po karo. 
Vyrai su 1A priimami.

Į NAKTĮ PRADŽIAI IR VIRŠLAIKIAI
KREIPKITĖS 87-68 126th ST.

RICHMOND HILL, L. I.
(92)

ALTO MECHANIKAI 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS. LAIKAS IR PUSĖ 
VIRŠAUS 40 VALANDŲ. DAUG VIRŠLAI

KIŲ. NORTHERN CHEVROLET, 
94-05 NORTHERN BOULEVARD, 

JACKSON HEIGHTS, L. I.
(95)

MAŠINŲ DARBININKAI 
NUSKLEMBĖJŲ

MEDŽIO APDIRBIMO 
FABRIKAS

Gera Alga. Pakilimai.
Linksmos Darbo Sąlygos.

523 W. 45TH ST.
(95)

ŠIAUFERIS
LENGVŲ DAIKTŲ PRISTATYMUI 

SUGABUS VYRAS BILE DARBUI 
Geras Darbas Tinkamam Asmeniui

GEO. SCHAEFER
575 JOHNSON AVE., BROOKLYN.

(95)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

“7----------------------------------- ----
2 MERGINOS

Švarių lininių audimų kirpimo rūmui. 
5 Dienų Savaitė

Gera pokarinė ateitis.
NUOLATINIS DARBAS

AMERICAN LINEN CO.,
210 West 155th St.

(92)

STOUFFER’S 
RESTAURANTAI 

VIRĖJOS
KEPĖJOS (Cake, Pie ir Rolls) 
PAGEL13ININKĖS ABELNAI 

SERVICE PANTRIES 
INDŲ IR PUODŲ 

MAZGOTOJOS 
VALYTOJOS

Valgiai ir Uniformos. Sekmadieniais ir 
Šventėmis Nedirbama

KREIPKITĖS f EMPLOYMENT 
DEPARTMENT^

Kasdien 10 iki 6; šeštad. 9 iki Pietų 
346 Lexington Ave. (40th) 1-lubos 

(92)

KREIPKITĖS IŠTISĄ SAVAITĘ
UNION ELECTRIC PRODUCTS 

CO., INC.
24 EDISON PLACE, 

NEWARK, N. J.
(94)

MERGINOS & MOTERYS
Lengvas, linksmas fabriko darbas 

Kosmetikų Išdirbystėje.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

40 VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITE

PRICHARD & CONSTANCE
48 WARREN ST., N. Y. C.

(94)

MERGINOS, REIKALINGOS DIRBTUVEI, 
BENDRAM DARBUI. GERA ALGA. 

GOLDBERG & LINDER, 251 W. 36TH ST.

MERGINOS—MOTERYS 
Be Patyrimo 

MOKINTIS AMATO
Tuojau suteikiama vietos mokytis mašinų 

operavimo.
NUOLATINIS DARBAS

Linksmos Darbo Sąlygos 
GREITI PAKILIMAI

Geresnis apmokėjimas už ekstra pastangas
WESTINGHOUSE

ELECTRIC & MFG. CO.
BELLEVILLE, N. J.

No. 13 Broad Bus iki mūsų durų.
Kreipkitės 8:15 iki 5 P.M. Pradedant 

Pirmadienį, baigiant šeštadienį.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(96)

MERGINOS—MOTERYS 
Lengvas fabriko darbas. Patyrimas 

nereikalingas.
WASTE MATERIALS CORP., 

35 WOOSTER ST. (Arti Canal) 
' (92)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 3 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M. 

5 DIENOS

_ SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y. (X)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Rytiniai Šiftai 6 A.M. iki 2 P.M. 
Vakariniai Šiftai 2 P.M. iki 10 P.M.
Naktiniai Šiftai 10 P.M. iki 6 A.M. 

43% Valandų Savaitė 
RYTINIAIS IR VAKARINIAIS filFTAIS

$24.40 Į SAVAITĘ 
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais

NAKTINIAI ŠIITAI $25.91 Į SAVAITĘ 
Pradžia Su Reguliariais Pakilimala 

Seniai Įsteigta Išdirbimų Įstaiga 
Kreipkitės

205 WATER STREET, BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo. (94)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANT© PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

SVEIKATA—TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 

Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS, — nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ir rūpinkis apie save. Tamstos pažystami 
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta iš skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu nori 
važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostinfn. Kaina 1-oz. 
75 centai. 2-oz. — $1.00, 4 oz. — $2.00, 16 oz. — $5.00.

PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: .
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį 
Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį. 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

....Deksnio Galinga Mostis ......1-oz..... 75c 

.....Deksnio Galinga Mostis ...2-oz $1.00 

.....Deksnio Galinga Mostis ......4-oz....$2.00 

.....Deksnio Galinga Mostis .. 16-oz $5.00
Vardas ir pavardė ............................................. :........................................................
Gatvė ir numeris .....................................................................................................

VYRAI
Nuolatinis darbas prie svarbių karinių 

materialų
MAŠINISTAI

PLASTIC MOLDING PRESS 
OPERATORIAI

GLASS BASING MACHINE 
OPERATORIAI

GLASS FURNACE CHARGER 
Geresnis apmokėjimas už ekstra pastangas; 

patyrimas nereikalingas.

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC & MFG. CO.

720 Washington Ave. 
BELLEVILLE. N. J.

No. 13 Broad Bus iki mūsų durų.
(96)

DEKEN’S OINTMENT

VYRAI AR GRĮŽĘ VETERANAI 
Su ar be patyrimo

Gyvybiniai Karo Darbai I Su puikiausiomis 
pokarinėmis progomis

LYDYTOJAI
ACETYLENE & ATONIC 
VIRINTOJAI MAŠINISTAI 
INSTRUMENTŲ STATĖJAI 

PATIKRINTOJAI & MIERUOTOJAI 
TERMOMETRŲ PRIPILDYTOJAI 

SANDELIO BERNIUKAI
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

MANNING, MAXWELL & MOORE, INC.
450 Communipaw Ave., Jersey City, N. J.

(93)

Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga. 

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford “L” Busais B. ir J. 
ir K : gatvekariais linijos 3,5 ir 59; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

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

PENKTADIENĮ.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(103)

GAMYBOS DARBININKAI 
KARINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI
HOOK SCRAPER MFG. CO 

219th St. South Side L. I. R. R. tracks, 
QUEENS VILLAGE 
HOLLIS 5-6622

(96)

AUTOMOBILIŲ 
MECHANIKAI
Geras nuolatinis darbas 

Geriausios pokarinės progos.
Puikiausia Alga 

vyrai padaro daugiau $60 į savaitę) 
Daug viršlaikių, jei norima. 
Kreipkitės pasiruošę dirbti.

GROVE MOTOR SALES 
Oldest Chevrolet Dealers in Brooklyn. 
1511 Bushwick Ave., GLenmore 5-4800.

(92)

(Mūsų

LAIKRODININKAI
Patyrę

TAISYMUI IR PERBUDAVOJIMUI 
Gera Alga. 

Kreipkitės

B. AXLER,
82 BOWERY (ROOM 311)

(96)

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS 

KARINIUS DARBUS 
REIKALAUJA'

Keletos Vyrų Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DAUBAS 
SU GERA ALGA.

Atsineškite Paliuosavimą.
E. T. TROTTER & CO.
594 JOHNSON AVE.

BROOKLYN, N. Y.

REIKIA 
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
Nuolat.

5 Dienų Savaitė 
GEROS ALGOS 

Pokarinė Ateitis.
AMERICAN LINEN CO.

210 W. 155th St. (93)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
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.

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. BtotiMk
7 ir 8 Ave. Subvės)

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuoMvim*(92)

(X)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp
PIER 28—NORTH

N. Y. O.

ValstijaMiestas

DE KEN’S OINTMENT p. o. box eeo, Newark i, n. j, (96)

if,» ihimmk i r m -■ iSmBKhKHmmh

RIVER, 
i(X)

MOTERYS! MOTERYS!
Su ar be patyrimo 

Gyvybiniai Karo Darbai! Su puikiausiomis 
pokarinėmis progomis 

LYDYTOJOS—VIRINTOJOS 
ACETYLENE & ATONIC 

INSTRUMENTŲ STATYTOJOS 
PATIKRINTOJOS IR MIERUOTOJOS 

TERMOMETRŲ PRIPILDYTOJOS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

MANNING, MAXWELL & MOORE, INC. 
450 Communipaw Ave., Jersey City, N. J.

(93)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.—12 Pietų 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA ’

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA. 
(92)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-toe lubo*.

(95)
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Vincas Staveckis Išeina 
Kariuomenėn

Praeito šeštadienio vakarą, 
Baleženčio užeigos svetainėje, 
ant kampo Lorimer ir Ten 
Eyck gatvių, buvo smagi Vin
co Staveckio išleistuvių ka
riuomenėn “parė.” Išleistuves 
surengė Vinco draugai ir drau
gės, kurių dalyvavo apie pora 
desėtkų. Vincas atvyko iš Lie
tuvos keliais metais prieš šį 
karą. Dirbo jisai daktariškų 
įrankių dirbtuvėje, dėlei ko 
jam, rodos, apie porą kaitų 
buvo atidėtas ėjimas kariuo
menėn. Jisai turi išeiti tarny
bon šį penktadienį, bal. 21.

Linkiu Vincui viso gero!

Apie vidurį praeitos savai
tės atvyko Brooklynan Fran
ces Katkauskienė su duktere 
iš Manchester, Conn., pasima
tyti su savo sūnum Adolfu. 
Mat, Adolfas Katkauskas 
trumpam laikui atvyko New 
Yorkan iš tolimesnės valstijos 
ir, negalint jam nuvažiuoti į 
Manchester! pas tėvus dėlei 
laiko stokos, todėl motina at
vyko čia. Jinai buvo‘apsistojus 
pas Balčiūnus, Varpo keptuvės 
savininkus.

Adolfas Katkauskas dar tik 
22-jų metų; atrodo gražus ka
reivis, — jau saržentas. Sek
madienio vakare Katkauskienė 
ir duktė išvažiavo namo.

Uršulė šalinskienė pereitą 
savaitę buvo išvažiavus į Ma
ryland valstiją aplankyti savo 
sūnų Juozą, kuris tarnauja 
kariuomenėje ir šiuomi laiku 
serga, — guli ligoninėje. Ša- 
linskienė tikisi, kad josios sū
nus greitu laiku pasveiks, nes 
jisai pats sakė, kad jau veik 
sveikas ir gali eiti atlikinėti 
tarnybos užduotis.

Šalinskienės kitas sūnus, Pe
tras, jau apie du metai kai 
kariuomenėj tarnauja ir šiuo
mi laiku esąs Alaskoje. Rašė 
motinai, kad jaučiasi gerai.

Porai dienų buvo parvykęs 
gale pereitos savaitės kareivis 
Ernestas Liubinskas, daugu
mui brooklyniečių pažįstamas 
jaunuolis. Ernestas atrodo ga
na gerai, veidas dikčiai saulės 
nukaitintas. P. š.

2.

3.

10. Outwitting Illness knyga

Raudonojo Kryžiaus rinklia
va dar vis tęsiama, nes New 
Yorke dar nesukelta kvota.

ERROL FLYNN * PAUL LUKAS 
naujam, labai įdomiam judyj, pra
sikaltimas, nebuvęs prasikaltimu 

“Uncertain Glory” 
IR DAR ASMENIŠKAI. TED LEWIS.

Jo Orkestras ir Dailus žvaigždinis 
Vaidinimas

STRAND Broadway & 47th

Šį Šeštadienį Būkite 
Baliuje

Tai nepaprastas balius, tai 
balius Amerikos karių pagel- 
bai, balius jūsų sūnų pagelbai. 
—Balius Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Kariniam Fondui.

American-Lithuanian Red 
Cross Committee jau baigs sa
vo d arba rinkimui aukų Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus Ka
riniam Fondui. Baigdamas sa
vo darbą, Komitetas prašo vi- 

aukavę 
paauko- 
prid u o-

baliuje. Visos Literatūros 
Draugijos kuopos, visi jų na
riai Didžiojo New Yorko ribo
se privalo darbuotis, kad šis 
balius pavyktų.

Balius bus Laisvės salėje, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N.

Prelekcija Apie Italiją

su, kurie dar nesate 
šiam reikalui, tuojau 
kite. Aukas prašome 
ti per šį Komitetą.

Literatūros Draugijos 2-ras 
Apskritys rengia balių šį šeš
tadienį, balandžio (April) 22 
d. Pelnas nuo šio baliaus yra 
skiriamas Amer. Raudonajam 
Kryžiui. Visi geri savo šalies 
patriotai privalo būti šiame

Prasidės 7:30 v. v.
Gerų valgių ir gėrimų 

visiems pakankamai.
Visi, kurie turite paėmę au

kų rinkimui blankas, prašome 
jas grąžinti American-Lithua
nian Red Cross Komitetui šį 
šeštadienį, balandžio (April) 
22 d. per šį balių. Nes šis jau 
bus paskutinis ARK Kariniam 
Fondui mūsų parengimas. Tuo
jau po šio parengimo norime 
paskutines kolektas perduoti 
Raudonajam Kryžiui.

bus

Balandžio 19-tą, 8 vai. va
karo, Int. Institute patalpose, 
23 W. 26th St., New Yorke, 
įvyksianti trečia iš eilės Ame
rican Committee for Protec
tion of Foreign Born rengiama 
trečiadienių vakarais prelekci
ja bus apie Italiją, kurios po
litinė padėtis yra dabar spė
liojama ir daugeriopai bando
ma rišti skirtingų grupių Ame
rikos italų ir pačių amerikie
čių.

Italijos klausimu kalbės 
prof. Ambrogio Donini, buvęs 
religijos profesorius Romos 
Universitete, dabar šioje šaly
je redaktorius italų laikraščio 
“L’Unita del Popolo.” Įžanga 
50c.

Pirmesnės dvi trečiadienių, 
vakarų prelekcijos buvo vie-1 
na apie Graikiją, antra apie 
Jugoslaviją, o kitų dviejų tre
čiadienių, bal. 26-tos ir geg. i
3-čios, bus apie Lenkiją ii* Ven- Smith, teisėja Jane

Juozą Jurkevičių Laidos 
Ketvirtadienį

Jaunosios Moterys Su
rengė Gražy Baliy

Balandžio 16 d. mirė Juo
zas Jurkevičius, 39 m. am
žiaus. Tai vienas iš trijų brolių 
Jurkevičių, plačiai brooklynie- 
čiams žinomų. Visi trys broliai 
kadaise priklausė prie Lyros j 
Choro, kuris gyvavo Maspethe. j papuošti,

Juozas buvo iš jų vyresny
sis brolis. Miręs, paliko nuliū
dime žmoną Stellą, sūnelį Jo
seph, senutę 
Jurkevičienę, 
brolius. Jonas 
U.S. laivyne.

Juozo kūnas pašarvotas na
muose, 678 Belmont Ave., 
Brooklyne. Bus palaidotas ket
virtadienį, bal. 20 d.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo jaunosios moterys-mer- 
ginos pereitą šeštadienį turė
jo suruošusios balių, kuris tik
rai buvo gražus. Salė naujai 
išdekoruota, stalai užtiesti ir 

užkandžių visokių-
v i s o k i a u šių prigaminusios, 
puošniai ant stalo išdėjusios ir 
pačios pasiruošusios greit pa
tarnauti.

—Moterys, tai vis moterys, 
—pastebėjo tūlas svečias. — 
Pas katras tik nueisi, šauniai 
pasivaišinsi. Seniau būdavo 
tik senosios moterys vaišingus 
balius surengia. Turėsit kom- 
peticiją! — mirktelėjęs vyres
niosioms svečias pastebėjo.

Kaip joms pavyko finansiš- 
, kai, neteko patirti. Pasitaikęs 

v I labai nepalankus oras, buvu- 
lsįsios tą dieną šermenys, kurio- 

f’ayse daug žmonių sulijo, sušalo, 
•ial i taipgi daugeriopos tą ir seka- 

nieks nekliudė per keletą va- m.^ dieną pripuolusios lietu- 
landų iki kas nors sučiupo ir viškos vestuvės, be abejo, nu- 
atvedė į Simpson St. policijos 'traukė publikos ir finansų, ku- 
stotį. Miestas jai patiko, betjrje buvo skirti labai svarbiam 

jinai leidosi P° i tikslui — LDS narių kariškių 
dovanoms. Tačiau pats ba
liaus pobūdis yra goru kredi
tu ateities baliams, 
tokių.

motiną Uršulę 
Kaži ir Joną 
dabar tarnauja

Nekokia Viešnia
Bezdžionkaitė, ištrūkus 

garadžiaus Bronxe pavandra 
voti po miestą ir tame

stotis ne ir 
stotį daryti savo tvarką —! 
vartyti rašalines, svaidyti po-I 
pieras ir kitką, kas pakelia-Į 
ma, paverčiama. Policijai ėmė ■ 
15 minutų ją pagauti. Beždžio
nę parvežęs koks marinas iš 
Afrikos. \

Daugiau
Rep.

PASKUTINIS RODYMAS 12 NAKTĮ 
HUMPHREY

Warner Bros, perstatyme

PASSAGE TO
MARSAILLE 

44c iki 12 Dieną 
HOLLYWOOD £R?1A”YAY

Atdara 10 vai. ryte—Nuolatiniai

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ
Balanced Brand Vitamin—B-Complex tabletėlės viso kūno sveikumui, 
geram apetitui, ir naudinga tiems, kurie turi palinkimą į Chronišką 
Alkoholizmą. 250 tab. $2.30, dvi bonkos už $3.98, arba 1000 už $6.95. 
KAL-DAK dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, Colitis, ir Žarnų ne- 
tvarkumo. Tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir jums, jeigu bandysi. 
Už 12 uncijų keną $3.00.
Balanced Brand VITA-O-IRON tabletėlės dėl sustiprinimo kūno, kurie 
jaučiasi visados silpni, pavargę. 250 tab. $1.50, dvi bonkos už $2.75.

A ir D Capsu- 
slogas pagauna 
Capsulių $1.50,

gr
uz

9. turi

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 po 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų.
250 tab. $1.50.

7. V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.

8. 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
nės serga ir kaip pagydyti įvairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25.

11. Sea-Vo-Kra tabletėlės dėl peptic Ulcers, 100 tab. už $1.50.
12. Raktas į Gyvenimą lietuvių kalboje knygelės su daugeliu įvairių pa

tarimų ir nurodymų. Apsileidimas būtų neįsigyti tą knygelę. Kaina 1 
doleris, bet prisiusime už 75c; bet jeigu pirksi už $3.50 vitaminų, tai 
gausi veltui tą knygelę.

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto iki 
9:00 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
46S LORIMER STREET, netoli Grand st., BROOKLYN, 6, N. Y.

Julius Jennings, 40 
ras, rastas sudegęs 
gaisre apartmentinio namo, 70 
Dahill Road, Brooklyne.

m., neg- 
mažam

NORIU PIRKT AUTOMOBILĮ
Noriu pirkti 1939, 1940 ar 1941 

metų automobilių, 6 cylinderių. Pa
geidaujama, kad atsilieptų individu- 
alis asmuo, kuris turi tokį automo
bilių pardavimui. Prisirengęs 
gerą kainą. Prašau kreiptis 
Jurevich, 234 Cleveland St., 
lyn, N. Y. Telef.: Applegate

(92-94)

mokėti 
pas: J. 
Brook- 
7-9718.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Prašome įsitėmyti! Balandžio 29 
d. įvyks puikus vakarėlis, Laisvės 
salėje. Bus prakalbų, valgio, gėri
mo, muzikos. Nepamirškite dienos. 
— Liet. Komunistų Kliubas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Apšvietos Kliubo labai 
svarbus susirinkimas įvyks balan
džio 20 d., 8 v. v., 419 Lorimer St. 
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

(92-93)

MEDUS
Pasilaikykit geroje sveikatoje, 

būkite našūs darbe karo 
laimėjimui

VALGYKITE MEDŲ
Medaus galite gauti Laisves 

įstaigoje
3 svarai už $1.20
5 svarai už $2.00

Bitininko Končiaus Medus 
$1.00 už Kvortą

Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

„t, " ■ ■ ■

Robesono Gimtadienio Su
eigoj Tūkstančiai Publikos
Artistui Paul Robesonui pa-itiniu 

in A (Z rrin-itn flgerbti jo 46 gimtadienio pro
ga suruoštame pokilyje perei
tą sekmadienį, 17-to Pulko Ar- 
morėj, New Yorke, dalyvių 
skaičius prašoko ir pačių ge
riausių optimistų aprokavimus. 
Armorė buvo pilnutėlė, daly
vavo virš 8,000 publikos.

Robesonas yra visame 
šaulyje pripažintas, kaipo 
d is amerikietis patri jotas, 
torius ir dainininkas, taipgi 
kovotojas už demokratiją, tad 
ir jam pagerbti pokilis pavirto 
į masinį sąskridį, sveikinamą 
žymių amerikiečių ir iš užru- 
bežių.

Be kitų, Robesoną sveikino 
vice - prezidentas 
Thomas Lamont, 
Morris, rabinas

. Thomas, Walter 
Harry Bridges, 

i, Stanley M. Isa- 
Hillman, 

Joseph
S. Buck,

Damrosch, 
Dean Dixon 
acs, Sidney- 
Connolly, 
Pearl

pa-

ak-

W allace, 
Newbold 

Stephen S.

i Valstijų istorijoj, Paul 
Robesonas yra buvęs pasiry
žęs išreikšti dainoje siekius 
paprasto žmogaus.”

Patsai Robesonas, trumpoje 
kalboje, išreiškė pageidavimą 
ir nurodė svarbą matyti Afri
kos žomnes pripažintus lygiais 
nariais tautų šeimoje. Tą pa
čią mintį toliau pratęsė Max 
Yergan. Taipgi kalbėjo mies
to tarybos narys Benjamin J. 
Davis, Jr., Donald Ogden Ste
wart ir eilė kitų.

Jimmy Durante, Zero Mos
tei, Hazel Scott, Teddy Wil
son, Pearl Primus, Count Ba
sie ir grupė kitų žymių meni
ninkų davė įdomią dainų, vai
dinimo ii* muzikos programą.

N. *

griją, taipgi Balkanus.

Nuteisė Tėvus už 
Apleidimą Vaiky

Mr. ir Mrs. Frank ir Julia 
Jara, kurių 
rasti alkani 
apartmente 
ta, kuomet 
pasiskolinti 
ti judžių,
laikui kalėjimam 
kūdikius ir jinai laukianti 
to.

du vaikai buvo at- 
ir sušalę tuščiame 
pereito sausio 4- 
tėvai sakėsi buvę 
pinigu ir pamaty- 

nuteisti neribotam 
Jie turi 4

Gatvekario Nelaimėj 
Keli Sužeista

Church Ave. gatvekariui su
sidūrus su 4,000 galionų alie
jiniu troku, prie Church Ave. 
ir E. 37th St., Brooklyne, 5 
asmenys sužeista. Sunkiai su
žeistas Walter Herring, gatve- 
kario motormanas. Astuoni ki
ti ant vietos apžiūrėti ir nu
siųsti namo. Nelaimės metu 
gatvekaryje buvo 4 5 keleiviai, 
didžiumoje moterys su vaikais.

Sumušė ir Apiplėšė
Mrs. Paula Rosenbloom, gro- 

sernės savininkė, buvo sumuš
ta einant subway stotin, prie 
149th St., New Yorke, ir at
imta $200. Ją nuvežė ligoni
nėn.

M are
P. Selly, 

Ferdinand 
Belin, Ed- 
Mary Mc- 

William J.

Arklys Užvirto ant 
Kūdikio

Gardner Nuteistas

ward G. Robinson, 
Leod Bethune, Dr.
Schieffelin ir daug kitų pa
našaus masto visuomenininkų.

Vincente Lombardo Tole
dano, Lotynų Amerikos Dar
bo Konfederacijos preziden
tas, specialiai atvyko į New 
Yorką asmeniškai 
Robesoną didžiojoj 
bai iškilmėje.

Wallace savo 
Robesonui rašė:

“Laikau didžiausiu džiaugs-

pasveikinti
jo pagar-

sveikinime

vieno iš didžiausių artistų, ko
kius mūsų kraštas yra davęs. 
Faktinai, nežinau nei vieno, 
kurio dainavimas man būtų 
davęs daugiau smagumo, kai 
Paul Robesono. Daugiau, ne
gu kuris kitas artistas Jung-

Pasibaidęs laužo supirkėjo 
arklys, Brooklyne, bėgdamas 
Sumner Ave., išmėtė didžiumą 
vežime turėtų daiktų, apvertė 
likusiais vežiką ir ban
dydamas užšokti ant šaligatvio 
parvirto ir užvirto stačiai ant 
vežimėlio su kūdikiu, stovėju
sio prie $02 Sumner Ave. Ve
žimėlis aplaužyta. Kūdikio 
motina ir septynios kitos mo
terys apalpo. Bet kūdikis, 11 
mėnesių Amee Ullman, tapo 
praeivių ištraukta iš apgrūsto 
vežimėlio sveika.

Arklio ir vežimo savininkas, 
išsikapstęs iš krūvos ant jo 
suvirtusių pundų popieros, ge
ležies ir kitokio laužo, išlipo 
iš vežimo, pamatė padėtį ir 
pats apalpęs nuvirto ant šali
gatvio.

Septynių moterų ir 5 vyrų 
“džiūrė” ėmė 3 minutes nu
teisti Roger Lewis Gardner už 
apgavystę persistatinėjant vy
riausybės agentu ir išviliojimą 
iš vėliausios sužadėtinės $1,- 
500. Jis esąs apsukęs mažiau
sia 9 moteris.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta.

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

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

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

SAVININKAS

V GERIAUSI GĖRIMAI IR

Iš Puerto Rico New Yorkan J 
atvežtam kūdikiui nesą pagal
bos, daktarai pb ištyrimo lie
pė vežti namo be operacijos. CHARLES’

UP-TO-DATE .

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
1

-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINS)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
" O STANLEY MISIŪNAS

/ ll --^il 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

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-0788
NIGHT — HAvemeyer 8-1168.

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 82.

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

GODDESS 
OF R>AE

21 it*®'1

DOlV>

21 lew®'1

$49 50 $4950

• *37 50
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-217.8 ATDARA VAKARAIS.

(Įsist. 28 m.)

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

282 Union Are.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvienų dienų yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreea 4-9612




