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PUSPENKTO TŪKSTANČIO LĖKTUVŲ ATAKAVO NACIUS
Mes, didžiojo New Yorko 

žmonės, turime savo proble
mą. Ateis miesto majoro rin
kimai.

Kas bus? Ar LaGuardija vėl 
kandidatuos ?

Be galo svarbus klausimas. 
Taipgi ketvirto termino reika
las.

Demokratinė visuomenė ne
turėtų abejoti: reikia reika
lauti, kad LaGuardija priimtų 
kandidatūrą. Jis yra priimti
nas darbo žmonėms. Jį remtų 
organizuoti miesto darbinin
kai.

Paskutiniam Liaudies Balso 
numeryje skaitau, kad kana- 
dietiškos Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos jau yra ga
vusios apie 60 naujų narių. Jie 
savo vajų yra prailginę iki pa
baigos gegužes mėnesio.

Gražiausia pasirodžiusios 
Montrealo kuopos. Kuopa 137 
yra įrašius 22 naujus narius, o 
kuopa 47 — 20.

Prastokai stovi veiklioji To
ronto 162 kuopa. Ji gavus tik
tai 7 naujus narius. Per ma
žai .’

Literatūros Draugijos mote
rų komitetas išleidžia brošiū
rą apie Amerikos moteris ka
ro metu. Brošiūrą parašė uni
jų veikėja draugė Karosienė.

Brošiūra gaminama Vilnies 
spaustuvėje. Už dienos kitos 
bus gatava.

Kaip su brošiūros platini
mu? Visos LLD kuopos tuojau 
turėtų užsisakyti.

Reikia nepamiršti 
ti neseniai išleistą
“Melai ir Tiesa apie
Ši brošiūra turėtų 
kiekvieną Amerikos lietuvį.

paskleis- 
brosiura

pasiekti

Šv. Patriko Katedros kuni
gas Woods pradėjo kritikuoti 
kunigus ir parapijomis. Jis ma
no, kad visų maldų turinys tu
rėtų būti tuojau pakeistas.

Kunigas Woods mano, kad 
tikintieji per daug visko iš 
Dievo prašo, o per mažai jam 
dėkavoja “už suteiktas gery
bes.”

“Mūsų maldos per daug 
dažnai yra ubago maldos,” sa
ko šis kunigas, “maldos tik 
prašymo. Per daug mažai mes 
suteikiame Dievui padėkos ir 
pagyrimo maldų.”

Ginčytis su kunigu neapsi
moka. Tiek, tačiau, galima 
pasakyti : visos maldos yra tik
tai laiko eikvojimas. Ką žmo
nės patys pasidaro, tai ir turi.

Balandžio 9 d., Baltimore 
“Sun” įdėjo Associated Press 
žinią iš Londono. Sako, “Ame
rikos ir Anglijos generolai, 
kurie planuoja vakarinės Eu
ropos invaziją, norėtų žinoti, 
kaip rusai pajėgia taip smar
kiai žygiuoti prieš vokiečius ir 
norėtų, kad Maskva leistų 
jiems pastudijuoti tą proble
mą iš pirmos rankos.”

Visgi truputį keista. Gal ko
respondentas perdeda. Juk 
mūsų generolai turėjo visus 
tris metus laiko tą problemą 
išstudijuoti.

O problema tokia: Reikia 
nacius pulti ir visomis jėgomis 
be atleidimo mušti. Talkinin
kai turi ginklų, turi milžiniš
kas armijas. Raudonoji Armi
ja suteikė laiko gerai pasi
ruošti.

Kažin kokios paslapties nė
ra. Veltui jos jieškoti. Laiky
dami milžiniškas armijas An
glijoje, nacių neišgąsdinsime. 
Jas reikia mesti kovon. Nacių 
galybė jau palaužta.

Dabar tasai laukimas ir jieš- 
kojimas paslapčių tiktai jiems 
tarnauja.
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Suimtas Dar Vienas 
Amerikos Fašistų 

Vadas, Smythe
Washington. — Amerikos 

vyriausybės agentai FBI 
suėmė Ed. James Smythe, 

i vieną iš traukiamų teisman 
fašistų vadų. Jis, “peršo
kęs” savo užstatą, slapstėsi 
Aųsuble Forks, N. Y., ne
toli Kanados sienos.. Smy
the buvo galva vadinamųjų 
Protestonu Karo Veteranų 
sąjungos.

Tuo tarpu Washingtone 
teberenkami prisaikdintieji 
posėdininkai teismui prieš 
30 amerikinių nacių vadų, 
kurie suokalbiavo nuversti 
Amerikos valdžią ir pa
grobti jos vairą į savo na
gus. Juos gina 31 advoka
tas.

Vienas iš teisiamųjų yra 
George Deatherage, kuris 
išleido tam tyčia knygutę, 
ragindamas fašistinius “vi
gilantes” ir kitas panašias 
šaikas užgrobt Washingto- 
no valdžią. Pačią bylą prieš 
tuos fašistus jis vadino “žy
dų sąmokslu”, o Roosevelto 
valdžią “žydiškąja.” Savo 
knygpalaikėje Deatherage 
atvirai garbina fašizmą, 
kaipo “Italijos ir Vokietiios 
išganytoja,” ir giria Chi- 
cagos Tribune ir N. Y. Dai
ly News, kaipo laikraščius 
patarnaujančius naciams.

Amerikos Submarinai Nu
skandino dar 15 Jap. Laivu

Washington. — Paskuti
niu laiku Jungtinių Valstijų 
submarinai sunaikino dar 
15 Japonijos laivų. Taigi 
amerikiniai submarinai viso 
nuskandino jau 532 japonų 
laivus ir sužalojo 150 jų lai
vu.

Badoglio Norįs Susitart 
Su 6 Partijomis

Neapolis, bal. 19. —Pra
nešama, kad Italijos minis- 
teris pirmininkas, maršalas 
Badoglio šį antradienį tu
rės susirinkimą su šešių di
džių partijų vadais — de
mokratais, liberalais, komu
nistais, katalikais ir kt. 
Teigiama, jog Badoglio no
ris susitart su šiomis par
tijomis ir priimt jų žmones 
į busimąjį, perorganizuotą 
ministerių kabinetą.

Diena pirmiau buvo pa
skelbta, kad tų šešių parti
jų sąjungą pareiškė nepa
sitenkinimą, jog Badoglio 
reikalavo palikti jo paties 
rankose net šešias vietas 
naujajame ministerių kabi
nete.

7,000 TONU BOMBŲ NA
CIAM PER 24 VAL.

London, bal. 19. — žinios 
trečiadienio rytą sakė, jog 
Amerikos ir Anglijos lėktu
vai paleido 7,000 tonų bom
bų Į nacių karo punktus per 
24 valandas.

SOVIETAI ATVADAVO BAEAKLAV>’■.i'

SOVIETU LAKINAI PLEŠKI- cj■„Saudo Rumunus, Koriu- RAUDONOJI ARMIJA SU-
NA KONSTANTĄ, DIDJ 

RUMUNIJOS UOSTĄ
London. — Sovietų bom- 

banešiai vėl daugmeniškai 
atakavo Konstantą, Rumu
nijos geležinkelių mazgą ir 
didį Juodosios Jūros uostą.

Raudonieji lakūnai sukė
lė Konstantoj daug gaisrų 
ir padarė kelias smarkias 
eksplozijas geležinkelių ir 
uosto įrengimuose. Tik vie
nas Sovietų lėktuvas negrį
žo.

Anglija Stabdo Lai
vus iš Airijos, Atsar

gai Prieš Šnipus
London. — Anglijos val

džia uždraudė laivams 
plaukti iš Airijos Cork uos
to į Angliją arba iš Angli
jos į Corką. Anglų vyriau
sybė taipgi sustabdė trau
kinių važinėjimą tarp Pieti
nės Airijos ir šiaurinės Ai
rijos.—Protestoniškoji šiau
rinė Airia kariauja išvien 
su Anglija, o katalikiškoji 
Pietinė Airija vadinasi be- 
pusiška.

Pietinės Airijos valdžia 
atmetė Anglijos ir Ameri
kos reikalavimą išvyt Vo
kietijos ir Japonijos atsto
vus ir konsulus, kaipo kari
nius Ašies šnipus. Nes po 
japonų ir vokiečių atstovy
bių ‘ sparnais veikiantieji 
šnipai yra ypač pavojingi, 
kuomet dabar anglai-ameri- 
kiečiai ruošiasi antruoju 
frontu įsiveržti į Vakarų 
Europą prieš nacius.

Jau pirmiau buvo suvar
žyta susisiekimai tarp Airi
jos ir Anglijos, kaipo at
sarga pries fašistų šnipus.

Per Cork uostą airiai iš
gabendavo Anglijon dau
giausia gyvulių ir kitų lau
ko ūkio produktų; per šį 
uostą taipgi buvo įgabena
ma Airijon daugiai įvairių 
reikmenų.

Žydai Atsiuntė Dėkingu
mo Laišką Stalinui

Maskva. — Trečiasis žy
dų tautos ir priešfašistinio 
jų komiteto susirinkimąs 
atsiuntė premjerui Stalinui 
laišką, kuriame sako:

“Malonėkite priimti gi
liausius meilės ir padėkos 
jausmus nuo žydų, gyvenan
čių Sovietų Sąjungoj -nauju 
gyvenimu, kur jiem yra 
duota neribotos galimybės 
išvystyti tautinei savo kul
tūrai ir subudavoti savo 
valstybę, kaipo lygiam na
riui didžiosios broliškųjų 
tautų šeimos.

“Mūsų tauta ir* toliau pa
siryžusi kuo didžiausiai pa- 
siaukot kovoje dėlei sovieti
nės žemės atvadavimo nuo 
fašistinių nenaudėlių.”

' i M f L

čius Pasitraukt iš Sevastopolio 
Mūšių ar Pasiduot Nelaisvėn

London bal. 19. — Gene
rolo Andriaus Jeremenko 
vadovaujami, raudonarmie
čiai šturmu atėmė iš vokie
čių Balaklavą, apskričio 
miestą ir nacių tvirtumą, 7 
mylios į pietų rytus nuo 
didžiojo uostamiesčio Seva
stopolio, ir užėmė Kadykov- 
ka, keturis kitus miestelius 
bei kaimus už pustrečios i- 
ki aštuonių mylių nuo Se
vastopolio.

Ketvirtoji Ukrainos ar
mija, komanduojama gene
rolo Tolbuchino, atvadavo 
Alsu miestelį ir tuomet fak- 
tinai susijungė su Jeremen
ko kovūnais už keleto mylių 
į pietų rytus nuo Sevasto
polio. 0 iš šiaurių šono rau
donarmiečiams telieka jau 
tik viena mylia pasiekt Se
vastopolį. raudonarmiečiai suėmė 

j daug priešų ir pagrobė di- 
Oficialis Sovietų praneši- delius kiekius karinių jų 

mas sako: 'reikmenų.
“Supliektų priešų liku- “Sovietų oro jėgos kerta 

čiai, susigrūdę į Sevastopo-j smūgius suburtai vokiečių 
lio plotą, desperatiškai gi- | ir rumunų kariuomenei.”

Londonas Įspėja Francūzus 
Pasiruoši Įsiveržimui

London. — Anglijos val
džia per radiją francūzų 
kalba įspėjo Franci jos gy
ventojus, kad jau “mažai 
laiko telieka” iki anglų- 
amerikiečių įsiveržimo prieš 
vokiečius Vakarinėje Eu
ropoje. Anglų radijas pata
rė francūzams gerai įsitė- 
myti “viską, ką mes sako
me”, nes naciai galį bile va
landą atimt iš jų radijo 
priimtuvus.

Anglų vyriausybė ragino 
francūzus taupyti maistą, 
kiek tiktai galint, nes kai 
talkininkai įsiverš Franci- 
jon, tai jie iš pradžios tik 
mažai tegalės duot žmo
nėms maisto.

Kai kam atrodo, jog šis 
įspėjimas francūzams gal 
turi tikslą dar tik gąsdinti

NEATLAIDŽIAI SKANDINA 
BĖGANČIUS E SEVASTO

POLIO VOKIEČIUS
London. — Sovietų bom- 

banešiai - šturmovikai, ka
ro laivai ir submarinai die
ną ir naktį pleškina hitleri
ninkų valtis ir laivus, ku
riais vokiečiai ir rumunai 
bando ištrūkti iš Sevasto
polio į Rumuniją. Taigi jau 
ir nakties tamsa nepriden
gia bėgančiųjų fašistų.

London, bal. 19. — 
vietų kariuomenė ties 
vastopoliu ima šturmu 
ną po kitos vokiečių - 
munų apsigynimo linijas

So- 
Se- 
vie- 
ru-

nasi. Vokiečiai stato viso-,, 
kias skerspaines, kokias tik 
gali, stengdamiesi sulaikyt 
atakuojančius sovietinius 
junginius, ir sprogdina til
tus per kalnų upes. x
Rumunai Vartojami Kaipo

Priedanga Naciams
“Vienoje šio fronto daly

je vokiečiai naudoja rumu
nus kaipo priedangą na
ciams. Rumunų užnugarėje 
vokiečiai sustatė savo auto
matinius šaulius ir kulko
svaidininkus. Jeigu kur ru
munai parodo bent mažiau
sią palinkimą pereit į Rau
donosios Armijos pusę ar 
pasitraukt, tai vokiečiai 
tuo jaus paleidžia ugnį prieš 
savo talkininkus rumunus.

“Sevastopolio apylinkėje 
raudonarmiečiai 

ir nervinti nacius ir suve
džioti juos, slepiant tikrąjį 
laiką įsiveržimo antruoju 
frontu.

Bet Berlyno ir Paryžiaus 
radijai ima tą įspėjimą tik
ruoju pinigu ir pranašauja, 
kad anglai - amerikiečiai 
gegužės mėnesį įsiverš į 
Vakarų Europą. Naciai tuo 
tarpu giriasi, kad jie pasi
ruošę atmušt įsiveržėlius ir 
esą prirengę visokias apsi
gynimo priemones šiaurinė
je Franci joje, Belgijoje ir 
Holandijoje.

Kad Anglijos valdžia už
draudė iškeliauti bet kurių 
kitų kraštų diplomatams, 
apart Amerikos, Sovietų 
Sąjungos ir Anglijos domi
nijų, tatai irgi laikoma žen
klu artėjančio antrojo fron
to.

ANGLIJA AŠTRIAI BAUS 
SAUVALIŠKUS STREIKU 

KURSTYTOJUS
London, —r Anglijos val

džia išleido įsakymą, pagal 
kurį bus baudžiami iki 5 
metų kalėjimo ir $2,000 pi
niginės baudos tie asmenys, 
kurie patys kurstys streikus 
karinėse pramonėse be for- 
malio unijos nutarimo. Ta
čiau, nebus baudžiami kal
bėtojai, kurie unijiniuose 
susirinkimuose šauks dar
bininkus streikuot, nors an
glų unijos yra pasižadėju
sios vengti streikų karo 
metu.

DAUŽĖ 15 NACIU ATAKŲ 
TIES STANISLAVOVU

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, jog vokiečiai 
sutelkė dideles savo jėgas 
į rytus nuo Stanislavovo 
miesto, Karpatų priekalnių 
pradžioj, vakarinėj Ukrai
noj, ir įnirtusiai atakavo 
sovietines pozicijas. Tik vie
nas Raudonosios Armijos 
junginys per dieną atmušė 
15-ką priešų kontr-atakų ir 
padarė skaudžių nuostolių 
vokiečiams.

London, bal. 19. — Tre
čiadienį bent 1,000 Ameri
kos lėktuvų vėl bombardavo 
karinius punktus vakarinė
je Vokietijoje, taikydami 
bombas ypač į nacių lėktu
vų fabrikus.

Diena pirmiau kokie 2,- 
000 amerikinių bombanešių 
pleškino karinius priešų į- 
rengimus Berlyno srityje ir 
ypač skaudžiai smogė vo
kiečių lėktuvų dirbykloms 
Oranienburge, 20 mylių į

i i • r n i šiaurvakarius nuo Berlyno,Anglai Jau rastu- ir'Rathenowe,35 mylios į 
° « i vakarus nuo nacių sostines.

tYiio lannmic Afrrol Kiti Amerikos bombane- 
IBId JdpUĮIUd Hlgdlišiai) lydimi greitųjų Angli

jos lėktuvų, atakavo kari
nius vokiečių taikinius šiau
rinėje Francijoje, Anglų. 
Kanalo (Pas de Calais) 
ruože, taipgi Charleroi ir 
Paryžiaus priemiesčiuose. 
Kartu su angliškais palydo-* 
vai s šiuose oro žygiuose 
antradienį dalyvavo iki ’ 
pustrečio tūkstančio lėktu
vų. -

Amerikiečiai ir anglai 
nustojo 19 bombanešių ir 
šešių lengvųjų lėktuvų, bet 
sunaikino 34 vokiečių lėk
tuvus.

' Naktį iš antradienio į 
trečiadienį vėl koks tūks- * 
tantis Anglijos lėktuvų puo
lė karinius punktus Vokie
tijoje ir jos užimtuose kra-. 
štuose. Tuo tarpu lengvieji 
anglų bombanešiai iš naujo 
atakavo Berlyną. Anglai 
neteko 14 lėktuvų;

Šalia minimų veiksmų, 
Anglijos lėktuvai dėliojo 
minas į vokiečių naudoja
mus vandenis. Anglai nete
ko 14 lėktuvų.

Indijos Fronte r.

Kandy, Ceylon. — Verda 
įveržti mūšiai tarp anglų- 
indėnų, iš vienos pusės, ir 
japonų, iš antros, palei Im- 
phal lygumą, rytinėje Indi
joje. Anglai visur atmušė 
įtūžusias japonų pėstininkų 
ir tankų atakas, o kai kur 
atmetė priešus tolyn atgal.

Skaičiuojama, jog ang
lai - indėnai dešimt kartų 
daugiau užmušė bei sužei
dė japonų, negu japonai an- 
glų.

Anglai ir indėnai išmušė 
priešus iš strateginės pozi
cijos Bisherpur - Silchare. 
Tokiu būdu anglai užkirto 
japonams kelią linkui Ben
gal - Assam geležinkelio.

Amerikos generolo Stil- 
well’io komanduojami, chi- 
nai šiaurinėje Burmoje at
ėmė iš japonų tvirto viską 
Warazup punktą, Mogaung 
klonyje.

Skaičiuojama, kad Ame
rikos lakūnai per šešias pa
skutines savaites Burmos 
fronte užmušė bent 2,000 ja
ponų ir sužeidė 4,000.

Teigiama, kad Turkija 
palankiai atsakys į anglų- 
amerikiečių reikalavimą ap- 
rėžt karinių medžiagų par
davinėjimą naciams.

Jugoslavų Partizanai 
Kertasi su Naciais

London. — Jugoslavijos 
partizanai keturiuose fron
tuose žūt-būtiniai kovoja 
prieš pavasarinį vokiečių o- 
fensyvą, ypač ardo nacių 
geležinkelius.

Per kelias paskutines die
nas partizanai užmušė 1,- 
500 hitlerininkų.

Partizanai supliekė ir aš- 
tuonias brigadas vokiečių 
pastumdėlių četnikų, ku
rių vyriausias komandie- 
rius yra gen. Michailovičius. 
Četnikai bendradarbiauja 
su naciais prieš patrijotus- 
partizanus.

Sovietai trim pusėm puo
la nacius Sevastopolyj.

Talkininkai atmušė 4 na
cių atakas ties Anzio/

I

Tūkstančiai Ameri
kos Lėktuvų Smoge 

Berlyno Sričiai

V

Rumunai Mato Raudon 
Armijos Draugiškumą
Maskva. — Raudonajai 

Armijai atvykstant į Stefa- 
nešti ir kitus Rumunijos 
miestelius bei kaimus, ru
munai valstiečiki ir darbi
ninkai buvo pabėgę ir išsi
slapstę miškuose. Nes jie 
buvo įgąsdinti fašistų pa
sakomis apie tariamus So
vietų žiaurumus. Paskui 
vienas kitas nedrąsiai su
grįžo ir pakėlė rankas bei 
baltas skepetaites, kaipo 
ženklą, kad jie nesipriešins 
raudonarmiečiams.

Sovietiniai kovūnai drau- ; 
giškai su jais pasielgė, nei 
vieno nekliudydami. Tuo
met šie pirmieji rumunai 
nuėjo į miškus ir kitas slap
tavietes ir parvedė kitus j 
savo tautiečius.

SUSTABDYTAS LAIVŲ 
PLAUKIMAS DUNOJUM

Vengrų ir rumunų radi- < 
jai pranešė, jog laikinai ta
po sustabdytas laivų plau
kimas Dunojaus upe, nes
jon talkininkų lėktuvai pri 
sodino minų,

•y?
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pasitarnavo republikonų partijai, bet la
bai g'erai pasitarnavo demokratų parti
jai.

Mes andai esame rašę: gen. MacAr
thuras neturėtų kištis šalies politikon iki 
karo pabaigos. Jam yra suteikta žymi 
vieta — vieta vadovauti mūsų kariams 
Pietų Pacifike mūšiuose prieš japonus, 
ir jis tą vietą turėtų laikyti, nesikompro- 
mituodamas. Jei jis taip darys, tai pada
rys naudos ne tik sau, bet ir visam mūsų 
kraštui.

.......................Į.---------------------------------------------------- ■ i, . .............. -_____ _

Kas Ką Rašo ir Sako

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Kada Žmogus Sugenda Politiniai.
i Praeitą antradienį tūli niūjorkiškiai 

angliški laikraščiai įdėjo du įdomius tū
los moteriškės atvaizdus. Toji moteriš
kė — Lois de Lafayette Washburn, viena 
iš 30 dabar teisiamųjų profašistų, anti
semitų.

Viename atvaizde matome kalbamąją 
poniutę naciškai saliutuojančią, kitame 
— rodančią špygą, atsuktą į teismabutį. 
Nėra tai malonūs atvaizdai — šlykščios, 
bjaurios tos panelės Washburniutes po
zos. Turinti bent už penktuką savigar
bos nei jokia moteris nebūtų to dariu
si.

Bet ši poniutė yra sugedusi politiniai. 
0 jeigu ji sugedusi politiniai, tai ir as
meninė savigarba jai nežinoma.

Ši anti-semitė kadaise yra pasakiusi: 
“Mes nesiliausime veikę, iki bent vienas 
žydas pasiliks gyvas šiaurės Amerikos 
sausžemyj. ’

Hitleris niekad nėra ryškiau pasisa-
I

Pinigai, Kurie Priklauso Jugo
slavijos Žmonėms.

Karaliaus Petro jugoslavų valdžia, da
bar esanti Kairo mieste, dar vis tebesi
naudoja tais pinigais, kurie buvo išga
benti iš Jugoslavijos pirmiau negu toji 
šalis buvo Hitlerio užpulta. Iždas, matyt, 

• ’ ' yra nemažas ir Petro valdžia naudojasi 
juo, — eikvoja jį saviems reikalams.

Įsikūrusi Jugoslavijoje laikinoji liau
dies vyriausybė jau prieš tūlą laiką rei
kalavo talkininkų vyriausybių, kad tie 
pinigai turi būti pervesti josios žinion, 
ijes ji atstovauja Jugoslavijos liaudį, nes 
josios vadovybėje partizanai su maršalu 
Tito priešakyj muša bendrąjį priešą.

. Šiomis dienomis atėjusios iš Londono 
žinios skelbia, kad neužilgo tasai reika
lavimas manoma būsiąs patenkintas: Ju
goslavijos iždas būsiąs pervestas Jugo
slavijos liaudžiai, kurios priešakyj stovi 
laikinoji vyriausybė, veikianti pačioje 
Jugoslavijoje.

Jei taip bus, tai ir bus gerai!

Sako: Generolas MacArthuras 
Prisivirė Košės...

(T ;
Republikonų dienraščio The Sun ko- 

luninistas Washingtone, David Lawren- 
L ce, rašo (bal, 17 d.) apie gen. MacAr- 

thuro laiškus, prisiųstus kongresmanui 
Milleriui ir jų spaudoje paskelbimą.

Kaip žinia, ken. MacArthuras parašė 
kelis laiškus, smarkiai puldamas prez. 
Rooseveltą (nors jo neįvardindamas) ir 
tie laiškai buvo paskelbti spaudoje. Jie 
buvo paskelbti tuo sumetimu, kad gene
rolą labiau išpopuliarizuoti ir pastatyti 
republikonų partijos kandidatu į šalies 
prezidentus.

Gen. MacArthur, pamatęs, kaip nepa
lankiai į tuos jo laiškus atsiliepė Ame
rikos visuomenė (net ir švaresnėji re
publikonų spauda) padarė pareiškimą, 
kad jis “neturėjęs blogų norų” tuos laiš
kus rašydamas, nemanęs kritikuoti nei 
prezidento Roosevelto, nei kitų savo vir
šininkų ir niekad nemanęs, jog kongres- 
manas taip negražiai pasielgsiąs — ims 
tuos laiškus ir paskelbs spaudoje. Girdi, 
tie laiškai buvę rašyti asmeniškai kon
gresmanui, daugiau niekam.

Nepaisant to, rašo David Lawrence, 
Washingtone dabar kalbama, jog kaipo 
pasėka šitų gen. MacArthuro laiškų ra
šymo ir paskelbimo, jis ne tik nebūsiąs 
nominuotas republikonų kandidatu į 
prezidentus, bet net ir į viee-prezidentus 
jie nedrįsiu jo statyti.

Mr. Lawrence mano, kad savo neap
galvotu žygiu MacArthuras meškiškai

Browderiai ir Šimutis
Prieš tūlą laiką spaudoje buvo pa

skelbta, kad po ilgų tyrinėjimų ir galvo
jimų mūsų krašto vyriausybė surado, jog 
Amerikos komunistų vado Earl Browde- 
rio žmona, Raiza Browderiene, yra ne
pavojinga asmenybė ir ji gali legalizuo
tis ir čia apsigyventi.

Žinoma, šitaip darydami, vyriausybės 
organai gerai pasielgė, palikdami Mrs. 
Browderienę ramybėje. Ji čia gyvena 
jau per virš desėtką metų, — Browderiai 
susilaukė vaikų ir gražiai, pavyzdingai 
juos augina. Kasgi būtų, jei šiandien 
motina būtų atplėšta nuo mažučių ir iš- 
deportuota be jokio reikalo? Ar gi tas 
kuo nors padėtų mūsų gyvenimui? Ar 
tas eitų naudon mūsų kraštui?!

Bet dėl to žygio Chicagos Draugo re
daktorius p. Šimutis parašė editorialą, 
kurį vėliau persispausdino kun. Urbo
navičius (Kmitas) savo redaguojamaja
me So. Bostono Darbininke (š. m. bal. 
mėn. 14 d.).

Šimutis bara Browderienę ir Browde- 
rį, kodėl jie, būdami komunistais, ne
vyksta į komunistinę Tarybų Sąjungą?

Šitokių naivių klausimų dažnai kleri
kalai ir fašistai stato komunistams. Nei
dami į “gilesnius” aiškinimus, mes galė
tume kai ko paklausti ir paties pono Ši
mučio.

1926 m. kai Smetona smurtu nuvertė 
liaudininkų vyriausybę, p. Šimutis bu
vo, berods, Lietuvoje. Jis buvo seime. Jis 
balsavo už Smetonos smurtą; jis taigi 
padėjo Lietuvoje fašizmą įvesti. Jeigu 
taip, tai ko p. Šimutis paskui iš ten pa
bėgo ir atvyko į Ameriką? Kodėl jis ne
apsigyveno fašistų valdomoj Lietuvoj ? !

Arba kodėl kun. Kmitas, taip garbinęs 
Smetoną ir smetonininkus, teisinęs jo 
bjaurius žygius, nevyko apsigyventi Lie
tuvoj, kai ją Smetona valdė?

Mes tokių klausimų galėtume pastaty
si visai eilei lietuvių smetonininkų, at
bėgusių čia iš Lietuvos tuomet, kai ją 
valdė Smetona.

Kiek tai liečia komunistus, manome, 
kad mums bus nesunku atspėti, kodėl jie 
gyvena ten, kur gyvena, bet nevyksta k 
komunistinėn Tarybų Sąjungon.

Komunistai yra tokie žmonės, kiek 
mes juos pažįstame, kurių prievolė yra 
gyventi ten, kur jie gyvena, ir darbuo
tis, kad visiems žmonėms gyvenimą pa
daryti šviesesnį ir gražesnį. Kiek mums 
žinoma, Earl Browderio tėvai ir jų tėvų 
tėvai gyveno Amerikoje ir čia kovojo už 
gražesnį žmonėms gyvenimą. Browde- 
ris, taigi, nieko daugiau nedaro, kaip tik 
tęsia savo senuolių tradicijas, amerikines 
tradicijas: darbuojasi, kad šią gražią ir 
turtingą šalį padaryti dar gražesne ir 
turtingesne.

Bet argi ne keista, kai dar visai nese
nai atvykęs iš Lietuvos asmuo, fašizmo 
rėmėjas, — fašizmo, prieš kurį Amerika 
šiandien kariauja, — nori išsiųsti iš čia 
žmogų, kurio bočiai čia gyveno, kovojo ir 
mirė!

Minnesota j
Praeitą savaitę Minnesotos valstijoje 

įvyko kas tokio nepaprasto: Minnesotos 
Farmerių Darbo Partija, per metų eilę 
vaidinusi tos valstijos politikoje stambų 
vaidmenį, susivienijo su demokratų par
tija.

Susijungė—kam ?
Vyriausiai tam, kad busimuosiuose 

prezidentin. rinkimuose (š. m. lapkri
čio mėnesį) išrinkus prezidentą Roose
veltą.

Kaip jau buvo rašyta, šių metų prezi
dentiniai rinkimai bene bus patys svar
biausi mūsų krašto istorijoj. Reakcinin
kai prie jų ruošiasi įkaitę. Demokratinės 
žmonių masės taipgi turi ruoštis, turi 
vienytis.

Kad užtikrinti prezidentui Rooseveltui 
balsų daugumą Minnesotos valstijoj, 
Farmerių Darbo Partija susivienijo su 
demokratų partija.

Mūsų'nuomone, tai yra geras žygis, 
sveikintinas žygis. ,

JEIGU “AUKŠČIAUSIAS 
PREZIDENTAS” PRA

LAIMĖTŲ...
Chicagos dienraštis Vilnis 

(bal. 12 d.) išsireiškia apie 
Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje rinkimus. Laik
raštis paduoda keleto dide
lių kuopų balsavimo pasek
mes, kurios parodo, kad po
nas Bagočius yra gavęs di
delę mažumą balsų. Vilnis 
sako:

“Jei p. Bagočius nelaimes, 
jis gale už tai padekavoti p. 
Grigaičiui ir Pittsburgh© jo 
politikos vykdytojams, ku
rie net ir kumštis prieš Ma
žukių panaudojo.”

Praeityje kiekvienuose 
rinkimuose Naujienos būda
vo gaudo iš SLA. kuopų su
sirinkimų žinias ir talpina 
balsavimų pasekmes. Tos 
meliodijos būdavo labai il
gos ir tęsdavosi keletą sa
vaičių. Šiemet gi tos litani
jos nebesimato. Iš to gali
ma spėti, kad Grigaičio po
litikai sekasi labai prastai.

FAŠISTAI SUSIRADO 
NAUJĄ BLOFĄ

Brooklyno Vienybė garsi
na, kad fašistinė Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga šaukia sa
vo seimą birželio 10 ir 11 
dienomis Chicagoje ir sako: 
“Lai visų lietuvių akys ir 
širdys tomis dienomis krei
piasi Chicagos linkui.”

Žinoma, į šitą atsišauki
mą su savo akimis ir šir
dimis atsilieps tiktai smeto- 
nininkai. Amerikos lietuvių 
visuomenė nedalyvaus.

Savo kromelio išgarsini
mui smetonininkai sugalvo
jo naują blofą. Vienybė sa
ko, kad L. V. S. seimo “pro
ga bus Lietuvos Laisvės 
Varpo sidabrinio jubilie-

jaus iškilmės.” Nebeturi 
nieko geresnio, tai varpu 
skambina didesniam žmo
nių apgaudinėjimui.
KODĖL TYLI" GENERO

LAS MACARTHUR ? '
New Yorko dienraštis 

“Daily Worker” mano, kad 
žymusis Amerikos genero
las MacArthur turėtų tarti 
savo žodį, Jis yrą pakliu
vęs 'į reakcinių republikonų 
rankas, kurie nevelina nei 
pačiam MacArthur, nei vi
sam krąštui gero. Balan
džio 14 d. laidoje dienraštis 
sako :

“Wisconsino valstijoje 
MacArthurą rėmė ‘America 
Firster’ Phil LaFollette ir 
Illįnojaus valstijoje jo kan
didatūrą iškėlė ir rėmė Chi
cagos Tribune pulk. McCor-1 
mic.

“Žinoma, tarpe MacAr-i 
thur eilinių republikonų re- i 
mėjų yra didelė dalis patri
otiškų amerikiečių, kurie 
nori paremti valdžios poli-' 
tiką dėl sumušimo Ašies, i 
Bet taipgi tiesa, kad defytis- 
tai panaudoja rinkimų.
kampaniją pakenkti mūsų 
karo pastangoms ir mūsų 
vyriausiam komandieriui, 
prezidentui 'Rooseveltui.

“Tuo būdu, mums atrodo, 
labai laikas pačiam Mac- 
Arthurui viešai prabilti, 
jeigu jis nenori, kad jo 
vardas būtų surištas su de
fy tįstais profašistais. Y- 
ypatingai darbininkų judė
jimas, kuris, nepaisant ge
nerolo rekordo prieš bonų 
maršuotojus laike Hoove- 
rio administracijos, labai 
auktšai gerbė jį nuo Pearl 
Harbor įvykių, norės, kad 
jis tartų savo žodį šiuo rei
kalu.”

Laisvoji Sakykla
NEDĖKINGI ŽMONĖS

Arba, kaip Dr. Baltrušaitie
ne prikėlė < iš numirusių

SLA prezidentą F. J.
Bagočių

Kovo 11.-tą dieną, 1914 
metais, New Era Kliubas 
buvo surengęs tarptautines 
prakalbas Young Women’s 
Christian Association sve
tainėje ant Chatham St., 
Pittsburghe, Pa.

Tarpe kalbėtojų buvo tū
las kinietis ir Dr. (kuni
gas) Lohsa, Dr. Baltrušai
tienė ir kiti, kurių neprisi
menu. D-rė kalbėjo temoje: 
“Some American ideals, 
from the Lithuanian point 
of View”.

Kiti kalbėjo apie tuos i- 
dealus iš savo tautinio taš- 
karegio. Bet tas nesvarbu.

Dr. Lohsa, pabaigęs kal
bėti, buvo beišeinąs, ir susi
tiko su D r. B. prie laiptų, 
vedančių nuo pagrindų į 
svetainę. Tuo laiku kalbėjo 
kitos tautos kalbėtojas.

Dr. Lohsa ir Dr. Baltru
šaitienė turėjo iš seniau pa
žintį, tai pasisveikino. Dr. 
Lohsa tarpe kitų atsimini
mų priminė, kad keliolika 
metų tam atgal buvęs jų 
teologijos seminarijoje ga
na gabus lietuvis, kuris 
miręs keletą metų pirm šio 
susitikimo. Paklausus var
do ir pavardės to mirusio 
žmogaus, man pasakė, kad 
tai Fortūnatas J. Bagočius.

Aš nusijuokiau ir 'atsa
kiau, kad tai klaida, — F. 
J. Bagočius yra gyvas, gy
vena Bostone.

Dr. Lohsa labai nusiste
bėjo, bet pridūrė, kad turės 
tikrai sužinoti, nes F. J. 
Bagočius esąs jam .... 
Dar pridūrė), jeigu tas. tie-

sa, kad Bagočius gyvas, 
tai iš jo pusės labai nepa
doriai pasielgta — prisiųsti 
jam telegramą iš Bostono, 
kad F. J. Bagočius miręs.

Tokiu tai būdu Dr. Bal-

Tolimoji Tibet provincija nupirko* Chinijos armijai 30 
nauju lėktuvu. Čia paveikslas trijų tibetiečiu. Iš kaires 
j dešinę: Huang Chen-pen, Labrang klioštoriaus komisi- 
jonierius; Huang Cheng-ching, klioštoriaus ginkluotu 
jėgų komandierius ir Na Ko-tsang, aukštas budistu ti
kybos pareigūnas. Visi jie remia chiniečių kova prieš 
japonus.

DARBININKTJ SVEIKATA
Rašo Dr. J. fJ. KAŠKIAUČIUS

NERVAI IR PROTAS i šitie dalykai turėtu rū-
ARMIJOJ Ipėt kiekvienam patriotin-

mūsų i&am piliečiui, kuriam arti
visu^)l^e glūdi karinės

suku- l)astangos, o da labiau —
ka- imedicinos praktikantui. Ir 

■ |štai kodėl.
Iš dešimties šaukiamu ka- v

trušaitiene prikėlė F. J. Ba-1 tarnybos komandoj, medici- 
gočių iš numirusių, o dabar |nos korpuse, J. V. armijoj, 
nedėkingasis, prisikėlęs iš j Paduodu čia trumpute jo 
numirusių, dar melagingus straipSni0 sutrauka, 
užmetimus daro savo gera 1 
dėjai.

Stambiausias visų 
uždavinys, giliausias 
mūsų rūpestis šiuo 
ringu karo metu yra 
ras, karinės pastangos vi-1 
suose frontuose. Visi mūsų 
dvasiniai ir fiziniai pajėgu- riuomenėn mediciniškam iš- 
mai sukuopti ant šito visa! tyriTnui vyrų, po vieną vy- 
perimančio klausimo.

Tvirtų nervų, blaivo pro- Į 
to ir tvarkingos nuotaikos | 
reikia visur, visada ir visa-: 
me kame. Reikia civiliniam 
šalies gyvenime ir da la
biau reikia karo veiksmuo
se.

Nervų ir proto klausimai j 
—neuro - psichiatrijos pro
blemos užima didžiulę vie- į 
tą. Jas nuodugniai gvildė-Į Galite sau įsivaizdinti, 
na stambus dalyko autori- į kokia tai milžiniška mo
tetas, daktaras Meninžeris, džiaginė sunkmena visai ša- 
Amerikos gydytojų susivie- į liai. Kiek atsieina pinigiš- 
nijimo žurnale. Pulkininko i kai kiekvieno naujoko išty- 
padėjėjas Dr. Meninžeris—įrinėjimai, prirengimai, 
Lieut. Col. William C. Menn- 
ninger,. M. I)., neuro-psi- 
chiatrijos patarėjas, 4-toj

ra gydytojai išbrokija ir at
minėta dėl psichiatrinių prie- 
ižasčių. O iš priimtų kariuo- 
imenėn ir jau pusėtinai iš- 
į muštruotu kariu net visa 
i trečdalį paleidžia namo dėl 
nepastovių nervų ir proto 
reiškinių. O tuo x tarpu iš 
šimto karinių gydytojų tik 

! du išpuola psichiatrai, pro
ginių pakrypimų žinovai.

Johanna.

Dar Neištroško
Ponia: — Ar davei 

so žuvytėms šviežio 
dens ?

Tarnaitė: — Ne, jos dar 
vakarykščio neišbaigė.

auk- 
van-

Neuro-psichiatriniai ar
mijos uždaviniai tampriai 
susiję su kitomis medicinos 
šakomis. Kaip ir kitose ša
kose, taip ir šitoj šakoj sto

iką lavintų specialistų, o čia 
i tuo tarpu taip neapsako- 
i mai svarbu greitas veiks
mas ir kuo geriausias ligo- 

; nių apteikimas.

Leit. komandierius Jack Dempsey, U.S. Coast Guard 
fizines apšvietos instruktorius, pasirašo ant futbo’ės, 
ant kurios šūkįis skamba: “Sustiprinkime rasinę ir re
liginę vienybę dėl nugalėjimo hitlerizmo.” Šalia jo 
stovi ir bolę laiko Walter Daviduk, Volturno River 
mūšio veteranas, apdovanotas Purple Heart medaliu.

uz-
Ilaikymas! O čia, po trumpo 
laiko tiek jų priseina at
leist, — tiek išlaidų ir pa
stangų veltui!...
Kiekvienam civiliniam gy

dytojui iš asmeninio paty
rimo gerai žinoma, jog pa
prastoj (da pirmkarinėj) 
praktikoj beveik pusė kli- 
jentų eina pas gydytojus 
vien tik su kokiais menkais 
veiksminiais trūkumais, ne 
su organiniais — ne su pa
matiniais trūkumais. Tie 
veiksminiai, funkcioniniai 
trūkumai, trūkumėliai vis- 
tik turi savo įsvaros. Jie 
ne iš oro pagauti, ne iš 
nykščio išlaužti. Ir, jei kiek
vienas toks “veiksminis”, 
“nervuotas” ligonis gautų 
atatinkamą priežiūrą ir gy
dymą, kur kas mažiau bū
tų netikusių kareivių, — 
mažiau būtų išlaidų ir en
ergijos eikvojama karinių 
pastangų srityje.

Apie penkiasdešimts tūk- 
tančių gydytojų tarnauja 
dabar J. V. kariuomenėj — 
ir negali darbais apsimušt. 
Mažiau reikėtų ir gydytojų, 
jeigu psichiškai sveikesnis 
būtų kareivinis elementas. 
Civiliniai gydytojai, ypač 
neuro - psichiatrai, jeigu 
tik numano kurį naujoką 
kandidatą esant nepasto
viais nervais ir netikusiu 
protiniu nusiteikimu, pri
valo apie tai pranešti ka
rinei valdybai, į vietinius 
verbavimo punktus (induc
tion centers). Lengviau ten 
būtų susiorientuoti peržiū
rėtojams gydytojams, — 
daug susitaupytų energijos 
ir išlaidų.
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PIRKITE DAUGIAU KARO BONU IR 
KREDITUOKITE AIDED VARDU

Lietuviu Literatūros Drau
gija siekia parduoti $200,- 
000 vertės karo bonų, kad nu
pirkus du mūšio lėktuvus. Iki 
šiol mūsų organizacijos nariai 
ir simpatikai, nuo sausio 15 
dienos, 1944 m., kreditavo!
Liet. Literatūros Draugijai I 
$70,000 vertės karo bonų.

Reiškia, dar nesukėlėme! 
pusės mūsų kvotos. Prašome vi-1
sus narius ir simpatikus pirkti 
daugiau karo bonų ir kredi-j 
tuoti Liet. Literatūros Draugi-1 
jai.

Kredituodami praneškit sa
vo vardą, pavardę, antrašą,

WILKES-BARRE, PA.
Susiorganizavo Platus Lietuvai 

Pagelbos Teikimo Skyrius

Protokolas
Kovo 26 d., per Dėm. Am 

Lietuvių Tarybos narį, J. Vil
kelį, tapo sušauktas šios apy
linkės organizacijų atstovų ir 
veikėjų susirinkimas.

Susirinkimo vedėju išrinktas 
J. Vilkelis, sekretorium — B. 
Radzevičius.

Paaiškinus susirinkimo tiks
lą ir visapusiškai padiskusa- 
vus, tapo ant vietos suorgani
zuotas platus Lietuvai Pagel
bos Teikimo Skyrius (bei ko
mitetas), į kurį įeina šie orga
nizacijų atstovai ir veikėjai:

J. Vilkelis, V. Valukas, F. 
Lukauskas (iš Parsons), J. 
Daugirda, P. Juozukas, R. Jer
vis (iš Plymouth), A. Šarkos, 
J. Surdokas (iš Lee Park), 
Krutulis (iš Plymouth), Liu- 
tackas (iš Plymouth), C. S. 
Kasparas, E. Kasparienė, J. 
Grušelionis, S. Kvasčiavičius, 
J. V. Stankevičius, B. Radze
vičius, M. Jančiulienė, J. Iva
nauskas, J. Vitkunas (iš Nan
ticoke).

Visi virš išvardinti draugai 
ir draugės yra skyriaus komi
tete ir atsakomingi už priim
tas aukas. Plati visuomenė 
prašoma jais pasitikėti, per 
juos aukoti mūsų senajai tėvy
nei — Lietuvai ir jos laisvin- 
tojams.

Šis Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas išsirinko sau pa
stovią valdybą iš Šių narių :

S. Kvasčiavičius, pirminin
kas; J. Vilkelis, sekretorius; 
V. Valukas, iždininkas.

Suaukotiems drabužiams vie
ta gauta pas draugus Valukus, 
“Barber Shop,” 369 So. Main 
St., Wilkes-Barre, Pa.

Sekantis viso komiteto po
sėdis bei konferencija palikta 
sušaukti valdybai, kai bus rei
kalas.

Susirinkimo sekretorius, B. 
Radzevičius; pirmininkas, J. 
Vilkelis.

VIETON ATSIŠAUKIMO

Gerbiami Laisvės Skaitytojai!
Iš viršuj telpančio protoko

lo, jūs matot, kad ir Wilkes- 
Barre apylinkėj jau susiorga
nizavo Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto Skyrius.

Nematau reikalo čia rašyti 
kokią nors agitaciją dėl Lie
tuvos gelbėjimo, kuri yra

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
ž • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki

workers, inc. 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar Ir savo šeimą {rašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. * Brooklyn, 6, N. Y.

AS noriu gauti Informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas..................................................................................

Antrašas 

bono numerį ir vertę. Pirkda
mi karo bonų padėsime karą 
išlaimėti.

KLAIDOS PATAISYMAS

Paskelbime Angliškų Knygų 
ALDLD nariams, įvyko klai
da, viso yra penki setai, bet 
paskelbime No. 4 setas ir No. 
5 sulieti.

No 4 setas yra knyga War 
and Peace, gi No. 5 setas yra 
knyga: The Baltic Riddle, šias 
knygas gauna tik po vieną ir 
prie No. 5 seto dar reikia da
rn ok et i 50 centų.

D. M. Šolomskas.

kraujuose paplukdyta ir ken
čia didžiausį skurdą, kurį jai 
fašistai uždėjo. Tik tiek noriu 
nusakyti: Mūsų visų žmoniš
kumas reikalauja ištiest pagel
bos ranką saviems broliams 
anapus vandenyno. Tą mes ga- 
'ime padaryti aukodami atlie
kamus drabužius, šiek tiek pi
nigais, už kuriuos centralinis 
komitetas nupirks tinkamo 
maisto, drabužių ir kitokių 
reikalingų dalykų ir pasiųs į 
Lietuvą.

Būtų labai gerai, kad auko
tojai patys atneštų savo au
kas į mūsų paskirtą vietą, tai 
vra, į V. Vai ūko Barber Shop, 
369 So. Main St., Wilkes- 
Barre, Pa. ši vieta atdara nuo 
8 vai. ryte iki 7 vai. vakaro. 
V. Valukas su mielu noru pri
ims visokias Lietuvai skirtas 
aukas.

LLD 12 Apskritys aukojo 
$5. Nuo draugės K. Petrikie- 
nės prakalbų atliko $3.25. 
Randasi jau šiek tiek surink
ta aukų ir ant blankų. Pra
džia jau padaryta. Dabar tik 
išsijudinkime visi į pilną dar
bą. Juk tai kilčiausias darbas 
—alkanų papenėjimas ir nuo
gų pridengimas !. . . Padirbė
kime tam tikslui.

Kurie komiteto nariai dar 
neturite aukų rinkimui blan
kų, tai jas gaukite pas ma
ne arba pas Valaką. Blankos 
yra valdybos kontroliuojamos.

Organizacijos, kurios dar 
neturite vietiniam komitete 
savo atstovų, malonėkite iš
rinkti ir jų (atstovų) vardus 
nriduokite skyriaus sekreto
riui.

LPT Skyriaus sekretorius,
J. Vilkelis,
361 So. Main St., 
Wilkes-Barre, Pa.

Seattle, Wash.
Pradžioje balandžio čia 

lankėsi su prakalbomis d. F. 
Abekas, Vilnies redaktorius. 
Žmonių nebuvo daug, nes pas 
mus. daug tikėtis ii’ negalima, 
bet taip prakalbos gerai pa
vyko. Pas mus mažai yra lie
tuvių, bet aukų surinkta $70.- 
50, tai pusėtinai gerai.

Buvo parvažiavęs draugi] 
Baltrušaičių sūnus, lakūnas, į 
svečius pas tėvus. Išbuvo dvi 
savaites. Po to vėl išvyko į tar
nybą. Linkėtina jam laimingai 
eiti pareigas ir nugalėjus prie
šą sveikam sugrįšti. B.

Tai didžiausia kilnojama amerikiečių Italijos fronte 
240 mm. kanuolė. Keltuvo pagelba jinai perkeliama į 
naują poziciją.

Detroito Žinios
LDS 21 Kuopos Reikalai

Balandžio 2 d. kuopos susi
rinkimas buvo skaitlingas. Ta
čiau dar yra labai daug narių, 
kurie, kaip rodos, per daug 
retai lankosi į kuopos mitin
gus.

Mieli nariai! Niekad dar 
pirmiau nebuvo tiek daug 
prieš mus taip svarbių klausi
mų, reikalingų visiems na
riams rimtai juos apkalbėti, 
kaip kad šiandien, šio milži
niško karo metu. Ir todėl, šiuo 
laiku atsilankymas kiekvieno 
nario į mitingą yra juo įverti- 
namesnis. Raginame visus na
rius, kam tik laikas leidžia, 
lankykitės į susirinkimus!

Turime kuopoj visai arti 
trijų šimtų narių. Reikėtų mė
ginti kaip nprs susirinkimus 
paįvairinti. Patys susirinkimai 
reikėtų truputį susiaurinti, per 
ilgai mes kalbame vienu klau
simu, visa eilė nariu ir vis ta 7 c v
patį. Išmokime taupinti laiką! 
Sunaudokime mes jį įvedant 
po pusę ar visą valandą dis
kusijoms šių dienų klausimais. 
Naudinga būtų priruošti neil
gas sveikatos klausimuose pre- 
lekcijas-pamokas. Turime ant 
vietos tinkamą prelegentą, dr. 
M. D. Palevičių. Gerbiamas 
daktaras, manau, neatsisakytų 
ir paaukotų po pusvalandį ar 
ilgiau aiškinimui apie žmonių 
abelna sveikata.

Ir jei mes tatai įvykdintu- 
me, tai mūsų susirinkimai žy
miai padaugėtų narių skaičiu
mi.

Darbšti draugė Uršulė Pa- 
levičienė pranešė, kad vien 
per kovo mėnesį karo bonų 
pardavė už vienuolika šimtų 
dolerių. Ligonių kuopoj šiuo 
laiku nesiranda.

Gauta pranešimas iš LDS 
Centro, kad greitu laiku pri
sius kuopai geroką skaičių 
naudingų knygų. Tos knygos 
bus duodamos naujiems na
riams dovanai. Taipgi knygos 
bus duodamos ir tiems na
riams, kurie dar jų neturi.

Pavasario Linksmybių 
Vakaras

Balandžio 23 d., Lietuvių 
svetainėje, įvyks įdomus, ben
dras trijų mūsų vyriausių or
ganizacijų parengimas, bū
tent: LLD 52 kp., Aido Choro 
ir LDS kuopos. Parengimo ko
mitetas deda daug darbo, kad 
šitas pavasario vakaras būtų 
žingeidus - gražus, kad pro
grama patenkintu publiką ir 
atneštų minėtoms organizaci
joms naudos. Programa susi
dės iš trijų dalių. Bus suvai
dinta juokinga komedija “Ša- 
laputris,” antra dalis jaunų 
žvaigždučių grupė, po vado

vyste sugabios mokytojos Bi
rutės Zigmantaitės. ši grupė 
žada palinksmint publika su 
visa eile įdomių klasiškų šokių. 
Trečia dalis susidės iš įvairių 
dainų-muzikos. Taigi visi įsi- 
tėmykite, kad 23 d. balandžio 
bus linksmybių vakaras. Po 
programos bus šokiai.

LDS Centro Valdybos 
Rinkimai

Ateinančiame kuopos susi
rinkime, gegužės 7-tą d., bus 
rinkimas LDS Centro Valdy
bos. šį sykį nebus siuntinėja
ma nariams paraginimo atvi
rutės, vietoj atviručių, bus pa
teiktas 'pranešimas ir paragi
nimas visų narių į tokį mitingą 
per Detroito lietuvių radio va
landą, sekmadienį, gegužės 7- 
tą dieną, kaip 9:30 ryte, iš 
WJBK radio stoties. Visiems 
mums yra svarbu išsirinkti tin- 
kamą-atsakomingą LDS Cen
tro Valdybą. Taigi, visi nariai 
pasistengkime būti šiame svar
biame susirinkime, gegužės 7 
dieną, kaip 2 vai. po pietų, 
Draugijų svetainėje, 4097 Por
ter St.

J. J. Butkus, Kp. Koresp.

Waterbury, Conn.
Vietinis Russian War Relief 

Komitetas ruošia smuikininkės 
Florence Jaffe koncertą, nedė- 
lioj, balandžio 23, 7:30 vai. 
vakare, Wilby High School 
Auditoriume. Florence Jaffe 
yra mokinė Leopold Auer, ku
ris ją paskaitė geriausia iš vi
sų jo amerikonų mokinių. Ka
dangi Florence Jaffe dovano
ja savo laiką, tai koncerte ne
bus nei įžangos, nei pinigų 
rinkliavos.

Per pirmą pertrauką kon
certo bus įteiktos “service 
pins” tiems nariams, kurie dir
bo 144 valand. ar daugiau dėl 
šio komiteto. Per antrą per
trauką bus demonstruojama 
pundelių vajus. Girl Scout, 
uniformoje, supakuos pundelį 
su paaiškinimais ir jį perduos 
majorui Monagan, kuris tuo
met tą pundelį įteiks rusų mer
ginai, taip bus dramatiškai 
perstatyta, vaizdu, kad dova
na yra nuo Amerikos šeimos 
dėl Sovietų šeimos.

Visi lietuviai, kurie pasiims 
pundelį pripildyti, gali tuos 
pundelius sugrąžinti į 103 
Green St. salę, nes tie punde
liai eis Komitetui Lietuvai 
Pagelbos Teikimo. Kiti punde
liai, kurie skiriami į Russian 
War Relief, bus sugrąžinami į 
196 Cooke St. Prašome lietu
vių kuo skaitlingiausiai atsi-

Kenosha, Wis.
Dar Apie Įvykusį, Parenyimą.

Kenoshiečiai turėjo didelę iš
kilmę kovo 26 d. Susirinko 
daug publikos, turėjo puikų 
programą ir gražiai parėmė 
mūsų dienraštį “Vilnį.”

Bet .ką aš noriu pasakyti ir 
priminti Kenosha lietuviams, 
tai jei toki dideli ir skaitlingi 
parengimai įvyksta, tai reikia 
pasistengtu visiems dalyvauti ir 
neviėn dėl organizacijos nau
dos, bet dėl pačių asmenų gero.

Štai pa^yzdis. Tolimesnių 
kolonijų lietuviai pamatę garsi
nant didelį parengimą atvyksta 
pasimatyti su savo pažįstamais 
ir draugais. Vieni neturi an
trašų ir negali susirašinėti, tai 
tikisi užmegsti draugiškumo 
ryšius iš naujo, bet jus neatei
nate, tai kiti turi rūpintis, kad 
suradus jų pažįstamus, šiame 
parengime turėjome du svečiu, 
kurie norėjo susitikti su jaunų 
dienų pažįstamais. Vienam su
radome, tai V. Jakutį, o kito 
visai neradome. Svečias išvyko 
nesimatęs, o jei būtumėt daly
vavę, tikrai būtumėt buvę pa
tenkinti.

Tad atsiminkite ateityje, kad 
lankymasis parengimuose yra 
dar senų pažinčių panaujini- 
mas ir kartu palaikymas drau
giškų ryšių su savo kolonijos 
lietuviais.
Apie Furniture Unijos Veiklą.

Mūsų unijos 729 skyrius tu
rėjo susirinkimą, kuriame pra
vestas tarimas, kad pakelti dar
bininkų algas. Daugelis darbi
ninkų manė, kad tą algos pakė
limą turi unija apmokėti iš 
CIO iždo. Po poros mėnesių 
darbininkai, kurie nesuprato 
koks jų reikalavimas, vis lau
kė iš unijos mokesčio, kuomet 

1 unija vedė kovą su kompanija 
už pakėlimą algų. Tas rodo, 
kad unijistai daugiau turėtų 
lankytis į unijos susirinkimus 
ir atydžiai studijuoti, ką unija 
veikia ir kokios jos pareigos. 
Be to, jie turi žinoti, kad uni
jos veikimas, tai yra organi
zuotų unijistų veikimas.

Asmeniniai manau, kad tie 
darbininkai buvo keno nors su
klaidinti ir jie pasitenkino lau
kimu, o patys nieko neprisidė
jo su darbu* dėl unijos kovų už 
darbininkų algų pakėlimą. Te 
būna gera pamoka visiems ir 
ateityje. Visi unijos nariai ži
nokime, kad mūsų pareiga 
veikti su unija, o ne sėdėti ir 
laukti arba klausyti provokato
rių, kurie visada bando nusta
tyti nepermatančius darbinin
kus unijos reikalų prieš pačią 
uniją.

Sakosi Esą Darbininku 
Prieteliai.

The V. McCall kompanija, 
nuduoda esanti gera darbinin
kų užtarėja. Tačiau jei pažiū
rėti į darbininkų esamas sąly
gas, visai ką kitą surasime.

čia daugumoje dirba italų 
tautos darbininkai. Tiesa, yra 
ir keli lietuviai, bet esant ma
žumoje, sunkiau kas veikti. Be 
to, reikia pasakyti, kad čia dar
bininkai dirba per ilgus laikus 
ir .kaip tai jie priprato prie tų 
sąlygų ir nežiūrint kaip jie 
menkai apmokami, tyliai neša 
tą sunkią sąlygų naštą.

Rinkimą Klausime.
Kenosha darbininkai plačiai 

diskusavo rinkimų klausimą. 
Prieita prie išvados, jei reakci
ninkai laimėtų rinkimus, .kaip 
nori M. Dies, Chicago “Tri
bune” ir jo bosai, tai darbinin
kai susilauktų sunkaus likimo.

Visi pasisakė, kad visi uni
jistai ir abelnai darbininkai bei 
pažangūs žmonės turi balsuoti 
už dar’bo unijų remiamus kan
didatus.

Aišku, jei darbo žmonės to 
nesupras, jie užsitrauks ne tik 
ant savęs, bet ir jaunosios gent- 
kartės bausmę. Bosai džiaugsis 
pavergę darbininkus.

Tad visi ir visos sekančiuo
se prezidentiniuose rinkimuose

lankyti ir pundelius pripildyti 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetui. !

Alfred Green,
Public Relations Chairman. 

balsuokim už Rooseveltą ir jo 
pasekėjus.

Sutikau Svečią iš Užjūrio.
Užėjau pas Juozą Bertašių, 

2427 — 52nd St. čia suradau 
būrelį svečių ir jų tarpe Pfc. 
A. Druktėnas, kuris jau keturis 
metus išbuvo mūsų šalies gink
luotose pajėgose.

Karys sugrįžo 21 dienai po
ilsiui. Jam teko susiremti su 
piktu priešu — japonais. Sakė, 
kad mūs šalies kariai nesigaili 
japonukų.

Draugiškai pasikalbėjome ir 
skaniai pavaišinti Bertašių 
skirstėmės i namus linkėdami 
taip šeimininkams, taip jau
nam kariui geriausios kloties.

A. R.

Montello, Mass.
šv. Roko Pašalpinės Drau

gijos mėnesinis susirinkimas 
įvyko balandžio 5 d. Buvo 
skaitytas laiškas nuo Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto. 
Perskaičius laišką Tarnas Mi
liauskas ėmė rėkti: “Laišką 
mesti į gurbą!” jam pritarė 
J. Petkūnas, J. Kriuša, A. 
Kritikoms, J. Petrauskas ir ki
ti, kurie neturi nei pasigailė
jimo linkui Lietuvos žmonių, 
nei sveiko orientavimosi da
bartinio karo reikale. Ir kada 
lietuviai kryžiokai buvo atėję 
organizuotai, o demokratiškai 
nusistatę lietuviai nesilanko, 
na, tai jie ir laimėjo.

Organizuoti buvo ir todėl, 
kad išmokėti $8 bilą, kurią 
padarė jie laike rinkimų mies
to viršininkų pereitais metais.

Valdyba raportavo, kad ap
lankytas G. Smaliukas, kuris 
yra miesto ligoninėje su nu
pjauta koja ir Leonas Preisas, 
kuris yra su abiem nupjauto
mis kojomis. Abiem ligoniams 
paaukota po $10 ir Smaliukui 
dar užrašys Keleivį. Sveiki bū
dami jie buvo priešingi pro
gresyvių judėjimui.

Negerai, kad progresyviai 
lietuviai nesilanko į susirinki
mus ir todėl atžagareiviškas 
elementas gali savo valią už
karti organizacijoms. Tai la
bai negerai! Dabar, kada Rau
donoji Armija artinasi prie 
Lietuvos ir neša jai išlaisvini
mą, tai lietuviški fašistai eina 
į desperaciją ir daro viską, 
kad pakenkus Lietuvos žmonių 
pagalbai. Jie žino, kad nega
lės smetonizmo užkarti Lietu
vos žmonėms, tai nors nori ati
traukti Amerikos lietuvių pa
galbą. Žolynas.

Cairo, Elgyptas. — Grai
kijos valdžia ištrėmime 
šaukianti konferenciją tų 
grupių, kurios veikia Grai
kijoje prieš nacius. Tarpe 
tų grupių esą susikirtimų. 
Konferencijos tikslas jas 
suvienyti.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervėlu. Skaitykit ge
ras knygas.

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

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

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

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

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsu
les tiems, kurie tankiai slogas pagauna 
žiemą arba vasarą. 100 Capsulių $1.50, 
dvi bonkos už $2.75.

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

6. C. P. L. No. 18 tabletelės, kuriems po 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų. 
250 tab. $1.50.

7. V. H. F. tabletelės turintiems aukštą
kraujo spaudimą. $1.50. 1

8. P. B. LAX tabletelės, sudarytos iš ge
riausios rūšies žolelių, nuo vidurių už
kietėjimo, vienas doleris.

9. Lebara No. 2 pellets dėl tų, kurie turi . 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

10. Outwitting Illness knyga anglų kalboje, teisingi nurodymai dėl ko žmo
nės serga ir kaip pagydyti {vairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25.

11. Sea-Vo-Kra tabletelės’ dėl peptic Ulcers, 100 tab. už $1.50.
12. Raktas j Gyvenimą lietuvių kalboje knygelės su daugeliu {vairių pa

tarimų ir nurodymų. Apsileidimas būtų nejsigyti 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 j 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
465 LORIMER STREET, netoli Grand St, BROOKLYN, 6, N. Y.

Revoliucinis Išradimas 
Pakeitimui Medžio

E. I. du Pont de Nemours 
kompanija paskelbė tikrai 
stebėtiną, tikrai revoliucinį 
išradimą medžio pramonėj. 
Tam tikrų chemikalų pagel- 
ba esą galima padaryti 
minkštą medį kiečiausiu 
medžiu. Liepą galima pa
versti kietesne už ąžuolą, o 
ąžuolą tokiu kietu, kokio i- c c- 7
ki šiol niekas nėra matę. Iš
radėjai skelbia, kad patsai 
medis • taip sukietinamas, 
jog jis pasidaro visai nebe 
tas, koks buvo.

Jeigu šis išradimas pasi
rodys komerciniai praktiš
ku, tai jis išties įneš me
džio pramonėn visai naują 
dalyką. Milijonai ir milijo
nai minkštų medžių, kurie 
dabar beveik niekam ne
naudingi, pasidarys nepava
duojama medžiaga.

London. — Suomijos val
džia atmetus Sovietų pasta
tytas sąlygas. Tačiau jinai 
palikusi “duris atdaras” to
limesnėms deryboms.

Istanbul, Turkija. — Sa
koma, kad į Turkijos uostą 
pribuvo keletas mažų laivų 
su vokiečiais. Jiems pavy
kę pasprukti iš Krymo.

Binghamton, N. Y.
Mirė d. L. Tvarijonas

Mirė draugas L. Tvarijonas, 
kuris sirginėjo jau per kelis 

i metus, nors protarpiais ir jaus- 
■■ davosi kiek geriau. Buvo ge- 
i ras žmogus ii’ gaila netekus!

Apsirgo Mrs. Belazarienė, 
gera, širdinga draugė, kuri 
nuolatos pažangiųjų judėjimui 
aukoja ir dabar buvo pažadė
jus drabužių \aukoti Lietuvos 
žmonėms. Linkiu greitai pa
sveikti.

Tapo sužeistas draugų Ch. 
Blinkevičių sūnus karo fron
te, Italijoje, kaip pranešė 
Binghamton Press iš baland
žio 5 d. Seržantas Alfred Blin- 
keviteh yra 25 metų. Jis ap- 
laikė garbės ženklą. Ch. Blin- 
kevičiai yra Laisvės skaityto
jai. Linkiu sužeistam seržan
tui greitai pasveikti ir nugalė
jus žiauriausi priešą laimingai' 
sugrįšti pas tėvus ir savuosius.

J. K. Navalinskienč.

Vyrai, Moterys! Be Ūpo? 
Norite Naujo Gyvumo 21 iki 60 m.? 
Ar žinote, kodėl jūs jaučiatės išsieikvoję, 
suvargę. be ūjk>. su mažai gyvumo. Tūkstan
čiai nustebo atradę, kad jų silpnumai pareina 
vien iš to, kad jų kūnui trūksta geležies. 
Dar labiau jie buvo nustebinti pasekmėmis 
pasismarkiniino Ostrex Tonic Tabletėlėmis. 
Ostrex turi therapeutiškus kiekius geležies; 
prophylaktiškus kiekius vitamino BĮ, kalcijo. 
Taigi, jeigu ir jūs esate nusilpę, suvargę, su
glebę kaipo geležies trūkumo aukos, o norite 
naujo smarkumo, stiprumo ir gyvumo, išban
dykite Ostrex jau šiandien. Pradiniai kiekiai 
lėšuoja tiktai 35c I Gaunama visose vaistinėse.
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Baltimore, Md
(Tąsa)

Lietus pradėjo stipriau lyti. Prastrižos 
čiurkšlės užpylė priebutį. Metelskis užsi
maukšlino kepurę ir susisiautę guminį 
apsiaustą.

— Einame?
Rajevskis lydėjo juos akimis ligi pa

čios būdelės. Tik kai jie išsiskyrė, jis į- 
ėjo į namą.

Olesė jau suspėjo persirengti ir išėjo 
iš savo kambario.

— O jūs, tikriausiai, nieko ne valgėte?
— sumišusi paklausė ji, gręždama šlapią 
kasą. — Aš tuoj išvirsiu bulvių ir atne
šiu raugintų kopūstų... Tėvelis niekad 
nesusirpanta pastatyti puodą į krosnį. 
Juk aš jam buvau paruošusi, — su link
smu nepasitenkinimu kalbėjo ji.

Šaltu įniršimu Mogelnickis vytinio ga
lu pliauškino per bato aulą.

— Greičiau galvokite, pone Strumile! 
Aš neturiu laiko. Jūs leidote tą kiaulys
tę, ir, jeigu per dešimt minučių,nieko ne
sugalvosite, kaip nutraukti švilpimą, bi
jau, kad man teks sušaudyti jus.

Edvardas matė, kaip sudrebėjo mecha
niko keliai. Jis net į veidą jam nepasi
žiūrėjo. t

— Pasigailėkite, pone pulkininke, kuo 
gi aš kaltas?

— Nesiteisinkite, o sakykite, kaip jį iš 
ten išrūkyti.

— Aš jau galvojau...
— Blogai galvojote, — nukirto Edvar

das. .j:.
Jie stovėjo mašinų skyriuje.
— Ar negalima garo pas jį paleisti?
— Jis išjungė mašinų skyrių, — bevil

tiškai švepleno Strumilas.
Ir staiga, plačiai išsižiojęs, taip ir su

stingo su šita idiotiška veido išraiška, 
kažkokios idėjos pagautas. Džiaugsmin
gai suplojo delnu sau per kaktą.

— Yra, radau! Ponas pulkininkas man 
davė mintį. Mes uždarysime trauką. Ta
da jis uždus nuo dūmų...

— Darykite.
Po pusvalandžio,’ kai tiršti durnai be 

perstojo virto pro katilinės langus, Ed
vardas įsakė:

— Patikrinkite!
Atsarginės durys atsidarė, ir sumišęs 

kapralas, už kurio stovėjo keli legioni
ninkai, landžioję į katilinę, kosėdami ir 
mirkčiodami ašarojančiomis akimis, at
sakė: ( . v o >

— Nieko neradome, pone pulkininke....
— Ka-a-aip? — Edvardas suspaudė 

ranka vytinio kotą, net pirštai subraškė
jo.

Iš katilinės sklido smalkių kvapas. Ed
vardas griežtai apsigręžė ir į nieką ne
žiūrėdamas išėjo.

Zaremba, Vrona Zajončkovskis ir 
Strumilas įėjo į katilinę. Nekreipdamas 
dėmesio į smarkų lietų, Edvardas vaik
ščiojo po kiemą.

’— Na? — negeruoju paklausė jis, kai 
sugrįžo Vrona su Zaremba.

ZajončkoVskis ir Strumilas nusprendė 
verčiau nesirodyti.

— Jo iš tiesų nėra... Ir nesuprasi, kur 
jis galėjo dingti...

Dabar, kai sirena nutilo, pasidarė kaž
kaip ypatingai tylu.

— Vadinasi, ten nieko ir nebuvo? 
Kaipgi kitaip paliepsite suprasti?

— Buvo, tačiau, kaip išėjo,—galva ne
išneša... — skčsterejo rankomis Zarem
ba.

— Vadinasi, jus išleidote jį?
— Šitaip negalėjo būti — visos durys 

buvo saugojamos. Nieko nesuprantu, po
ne pulkininke...

— Jeigu jiib nebūtumėte fronto kari
ninkas, poručike, as su jumis kitaip pa
sielgčiau. Pone Vrona, kai mes įvesime 
mieste tvarką, įsakau įvykdyti poručikui 
penkiolika parų sunkaus arešto. Ei, kas 
ten, paduok arklį!

Į namelį prie vandentraukio rinkosi 
žmonės. Pirmoji atėjo Jadvyga. Kol Ole
sė darbavosi prie krosnies, ji suspėjo vi
sas naujienas vyrui išpasakoti.

Po jo atsirado Vorobeika. Iš po ap
siausto jis išsitraukė išardytą dvivamzdį 
ir šovinyną. Pritvirtinęs vamzdžius prie 
buožės, šautuvą užtaisė ir su pasitenki
nimu pastatė į kertę.

— Šovinius užtaisiau karteče. Per dvi
dešimt žingsnių drąsiai galima pilti... 
Naktį nesupaisysi, iš ko šaudo, o trenk
smo pakankamai bus. Pradžiai nieko 
sau! O čia užkandžiui,—išdidžiai pasakė 
jis, išsitraukdamas iš kišenės apkabą su 
vokietiniais šoviniais.

— Penki...— Iš kaimynų vaikpalaikio 
išprašiau. Sučiupo kažkur, velniūkštis. 
Kam jam? O mums — nors piauk... Duo
sim penkiems po šovinį, kiekvienas po 
kartą galės pokšterėti...

Vorobeika atsargiai padėjo apkabą ant 
stalo. Vanduo nuo jo upeliais tekėjo. Ta
čiau mašinisto padėjėjas buvo gerai nusi
teikęs. Jis juokingai judino balkšvus an
takėlius ir, šnarpšdamas pro nosį, gyvai 
pasakojo, kokius “pasiutusio gyvenimo” 
bernus jis atves.

— Beeinant puspadžius nudžiauna! — 
nerado jis stipresnio posakio. — Kai vi
sai sutems, aš juos atvesiu. O dabar bėgu 
atgal. Ten dar su vienu kitu reikia pasi
šnekėti, na, ir garvežį paruošti. Kad ne 
vokiečiai, tai būtų tik nusispiauti... Vel
nias juos kaip tik dabar atnešė! Sako, 
šiuo metu į priekį jie negali eiti — ten 
jiems poneliai kamščius kemša... Na, aš 
einu, — pasiskubino jis.

Jau prieangyje kažką atsiminęs, su
grįžo. * *

— Ar neatnešus jums kol kas šautuvo 
iš kameros? O čia atneštų nelabasis ko
kią stipeną, nebūtų kuo atsiginti?

Rajevskis linkterėjo galvą.
Kai Vorobeika sugrįžo, name jau buvo 

Raimondas ir keli darbininkai. Tarp jų 
— aukštas baltaplaukis jaunuolis, kurį 
Raimondas supažindino su tėvu.

— Tai Pšcričekas. Jis tau papasakos 
apie Patlajų ir kitus draugus. Aš jį at
sitiktinai sutikau pas Stepovijų.

Rajevskis stipriai paspaudė jaunuoliui 
ranką.

— O šitie, — pašnibždomis pridėjo 
Raimondas, akimis parodydamas įeinan
čius darbininkus, — kulkosvaidininkai. 
Ar atsimeni, tu sakei, kad aš supažin
dinčiau tave? Štai, šitas aukštas, — Ste- 
povijus, o antras, su ūsais, — Gnatas 
Verba — tai seni kareiviai. Tarp kitko, 
kulkosvaidį jie atsinešė maišuose dali
mis. Mes tuoj jį vandentraukyje sudėsi- 
me. Juosta yra, tik nėra šovinių. Kiti 
ateis vėliau, kaip buvai liepęs.

(Bus daugiau)

priė
męs visi ge- 
Lietuva pa- 
hitlerizmo! 

žinome, kad

Prie Glaudesnio Vieningumo, 
Draugai ir Prieteliai!

Well, ir vėl vakarienė. O 
kas gi .ją rengia? gal kas pa
klaus. Ogi Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas. Kur ir ka
da? žinoma, kai ir visada, 
Lietuvių svetainėje, 851 Hol
lins St., balandžio 22 d., 8 v. 
va k.

Gerbiamieji draugai ir prie
teliai! Aš negaliu pasakyti, 
ant kiek ši vakarienė bus ska
nesne už buvusias kitas, bet 
galiu pasakyti, kad šita vaka
rienė bus daug svarbesnė už 
buvusias. Kodėl ? Todėl, kad 
šitos vakarienės visas pelnas 
eis dėl Lietuvos pagalbos.

Draugės ir draugai, 
toliai ir rėmėjai, 
rai žinome, kad 
vergta fašizmo, 
Mes visi gerai
mūsų broliai, seserys, giminės 
ir pažįstami kenčia neapsako
mą priespaudą, bet gal už mė
nesio, kito, Lietuva jau bus iš
laisvinta Raudonosios Armijos, 
kuri šiandien veja Hitlerio ar
miją, neleisdama hitleristams 
nei kvapo atgauti.

Todėl mes prašome Baltimo
rės lietuves ir lietuvius atsi
lankyti į mūsų parengimą, pa
silinksminimo vakara ir tuo 
pačiu laiku pagelbėti mūsų 
broliams ir seserims, kurie ken
čia hitlerizmo priespaudą.

Mes gana gerai žinome, kad 
mūsų priešai — lietuviški kry
žiokai daro viską ir visais bū
dais bando mums pakenkti, 
kad neprileidus kitų prie mū
sų prakilnaus darbo, kuris yra 
vienas iš teisingiausių ir svar
biausių šelpimo darbu.

Ir kryžiokai renka aukas 
“Lietuvai atvaduoti,” bet kur 
jų surinkti pinigai nueina? 
Kas ir kur matė jų padarytas 
atskaitas? Kryžiokams ne Lie
tuvos žmonių šelpimas rūpi, 
jie nori susirinkti pinigų savo

nešvariai politikai finansuoti 
ir pašerti tokį poną, kaip Ba
lutis, kuris sėdi Londone ir 
maumoja duonelę, nupirktą už 
amerikiečių pinigus!

Lietuvos žmonių, kovotojų 
del josios išvadavimo šelpimu 
rūpinasi tik viena įstaiga: Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas, kurio centras yra Brook
lyne. / ' ‘

Daugiau Tarpsavinio 
Vieningumo

Atėjo momentas, kada fa
šistinis elementas užsimanė 
apžioti visą pasaulį. Bet jau 
fašistinio hitlerizmo nugar
kaulis sulinko, ir jau gal ne
užilgo visai sulūš, todėl ir mū
sų vieningumas turėtų būti su
stiprintas, kad fašistinę šmėk
lą visai užbaigus ant visados.

O kad tą pasiekti, tai pri
valome turėti daugiau tarpsa- 
vinio vieningumo. Nereikia tu
rėti tarp savęs kokių nesmagu
mų, nes turime priešą, su ku
riuo turime sunkia kova vesti. 
Nereikia daryti to, kas kenkia 
organizacijai, o jeigu pasitai
ko padaryti, tai reikia tokią 
klaidą kuo greičiausiai patai- 
syti- ., jų

Pageidaujama Daugiau 
Korespondencijų

Well, būtų labai gerai, jei
gu jų galėtų daugiau pasiro
dyti. Ypatingai nauji Laisvės 
skaitytojai pageidauja vietinių 
■iš Baltimorės žinių. Bet pagei
davimas nieko negelbės, reikia 
rašyti. Na, kad ir turėtume 
oficialį korespondentą, tai ar 
jis vienas viską galėtų apra
šyti? žinoma, kad ne, nes vie
nas žmogus negali visur apeiti 
ir viską sužinoti. Man atrodo, 
kad bile .Laisvės skaitytojas 
galėtų parašyti apie mirimus, 
apsivedimus, iš darbavietės, 
kur matant, kas tokio būtų 
svarbesnio laikraštyje 
kitokias darbininkų 
darbininkų laimėjimus 
bus korespondencijų.

Vitkus.

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO A I 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.

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 viršmineti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

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

260 Phosphate tabletelių už $1.00. persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake- 
rr -r. x - r- $1.45. Aplaikę jūsų užsaky-

| mą ir money-orderį pasiųsime pro- 
■ duktus. _

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

100 V-B tabletelių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

ir apie 
kovas, 

ir tada

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

■k lūs ir 
■į sudarau 
®Wrikoniškais. Rei- 

Ikalui esant ir 
Ipadidinu 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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

F. W. SKALIUS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NEDALINAMA ATSAKOMYBE Lietuviškas Kabaretas

Tai amerikiečių bomberiai “Liberators” labai aukštai iškilę traukia 
Atrodo, kad iš jų eina tiršti dūmai, bet tai tiktai ore lėktuvu sudaryti 
kie garai susidaro tiktai tuomet, kuomet lėktuvai būna pakilę j taip 
“substratosferą.”

j Berlyną, 
garai. To- 
vadinamą

v" <y ir “ ‘ t »v'.-'ĮŽįJ-aSA■ _.?«» \KG&.IaZxJ>' •

Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 
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.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio 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

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadieni
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

• GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

GRAND ST459
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y. ❖
Telefonas EV. 4-8698 *

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

■
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Gen. MacArthur Nepa 
sako, Kur Jis Stovi

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Washington.— Gen. Mac- 
Arthur pareiškė, kad jojo 
laiškai, rašyti kongresma- 
nui Miller, nebuvo taikomi 
spaudai. Jie buvę grynai as
meniško pobūdžio ir kong- 
resmanas padaręs klaidą, 
juos viešai paskelbdamas.

Tačiau generolas nepasa
ko, ar jis bus respublikonų 
kandidatu į Jungtinių Val
stijų prezidentus, ar ne. 
Tuo tarpu tas pats Miller 
teigia, kad generolas sutiks 
kandidatūrą priimt, jeigu 
republikonų partijos kon
vencija jį nominuotų.

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

(91)

Prie
KIEMO DARBININKAI

Waterfront Terminal. Nuolatinis darbas.
Taikos' darbas. Gera alga.

Patyrimas nereikalingas
Skambinkite EV. 9-4151.

Klauskite MR. BARNES.
(96)

PASIRANDAVOJIMAI 
APARTMENTS

I KAMBARIŲ A I’ARTM ENTAS — 1816
PARK PLACE, BROOKLYN. Garu apšil
domas, karštas vanduo, refrigerator. Ronda 
$30. Dėl daugiau informacijų skambinkite 

BUCKMINSTER 4-3110 (99)

Švedijon Nusileido 20-tas 
Amerikos Bombanešis

MINOS Į DUNOJŲ
London. — Pranešama, 

jog talkininkų bombanešiai 
dėliojo minas į Dunojaus 

i upę. Dunojus yra svarbus
Stockholm. — Švedijon 'kelias nacių laivams, kurie 

nusileido ties Malmo dar gabena vokiečiams žibalą ir 
vienas didysis Amerikos: veža savo kariuomenę Ru- 
bombanešis iš tų, kurie ata
kavo Vokietiją. Taigi nuo 
velykų iki šiol jau 20 ame
rikinių bombanešių, veiku
sių prieš nacius, buvo pri
versti nusileist Švedijon. Jų 
lakūnai ten internuoti iki 
karo pabaigos.

manijos frontan prieš So
vietus.

PRANEŠIMAI IŠ
KITUR

Vokietijoje Aliarmuojama 
Dėl Busimojo Antro Fronto

Londonas. — Gaunamo
sios iš Vokietijos ir josios 
okupuotųjų kraštų žinios 
skelbia, kad ten vokiečiai 
reiškia didelio susirūpinimo 
dėl busimosios invazijos 
Eu ropoję.

Vokiečiai nuolat primena, 
jog invazija netoli, bet, gir
di, jie esą gerai pasirengę 
invaziją sutikti ir ją paver
sti “antruoju Dunkirku”. 
Tačiau pavergtieji žmonės 
mano, kad invazija pilnai 
pavyks, kai ti.k ją Amerika 
su Anglija pradės. Kiekvie
nam aišku, kad 1944 metai, 
tai ne 1940-tieji metai.

MONTELLO, MASS.
Lietuvos Gelbėjimui Komitetas; 

vietinis skyrius, ruošia vakarienę, 
įvyks balandžio 22 d. Pradžia 7 v. 
v. Bus graži programa — dainuos 
Ig. Kubiliūnas, iš Dorchesterio. Jis 
palinksmins publiką su juokingom 
dainom ir gražia muzika. įžanga 
$1. Kviečiame visus dalyvauti. (Sve
tainė?—Adm.) (93-94)

SO. BOSTON, MASS.
Naujosios Anglijos Moterų Sąry

šio metinis suvažiavimas ir po jo 
bankietas, įvyks šį sekmadienį, ba
landžio 23 d., 376 Broadway. Su
važiavimo pradžia 11 vai. ryto, ban
kietas — 5 vai. po pietų. Bankieto 
programoj: Ignas Kubiliūnas, Ro
bertas Niaura, Harmonijos Grupė, 
vadovybėje Helen Žukauskaitės. 
Šauni vakarienė ir smagus pažmo- 
nys.

Helen 
..Z ir 

Kviečiamo visus.
(93-94)

Rengėjos.

Newark, N. J
Vietinis Lietuvai Pagalbos 

Teikimo Komitetas prašo New- 
arko ir apylinkės geros širdies 
lietuviu įsitėmyti vietas dėlei 
priėmimo drabužių. Jos yra: 
pas Br. Deržinauską, 562 Fer
ry St.', kita pas V. Neimaną, 
126 Jackson St. Abi Newarke, 
o trečia pas Veiverius, 137 
Oswald PL, Vaux Hall, N. J.

Kurie negalite drabužių nu
nešti i minėtas vietas, tai pa
rašykite atvirutę komiteto na
riams St. Anuškis, 106 Blec
ker St., Newark, N. J., ar Ant. 
Kazakevičius, 596 Bergen St., 
Newark, N. J., arba pašaukit 
telefonu B. Deržinauską, MA. 
2-9150, ar V. Veiverį, Union 
2-3156, tai jie atvažiuos ir pa
ims, ką tik jūs aukosite.

PA.
filmos — 

BATTLE of 
23 d. balan-

PHILADELPHIA
Bus rodoma įdomios

DAILY BREAD ir 
RUSSIA. Sekmadienį,
džio, 4 vai. dieną. Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Nepraleiskite 
progos — dalyvaukite. — Kviečia 
ALDLD 10 kp. (92-94)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

-.. . - - - . . . . - - . . - . - ._____ — , —n

REIKIA VYRŲ
KAIPO PAPRASTŲ DARBININKU

Sandėlio Vyry Materialų Kraustytojų

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Nuolatinis Darbas
sai-nemokamai aptarnauja 
nuo Penn Stoties j fabriką 
ir nuo Frelinghuysen ir 
Meeker Avės, iki fabriko. 
Jmkit Public Service busus 
No. 11, 12 & 24 iki Frel
inghuysen ir Meeker Avės.

Gera Alga
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!

Gavybiniai 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. or,)

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

BROILERIŲ VIRĖJAI $55. 
SHORT ORDER VIRĖJAI $55.

FLOOR CAPTAINS $55. 
MAISTO PATIKRINTO JAS IR 

KASIERIUS $40. 
VALYTOJAI $35.

INDŲ MAZGOTOJAI $35.
ENDURO RESTAURANT
FLATBUSH. PRIE DeKALB AVE.. 

BROOKLYN.

RAŠTININKĖS
MERGINOS SANDĖLIUI

ŽENKLINTOJOS
5 DIENŲ SAVAITĖ

(98)

ir

TINSMITH ROOFER
(Bičtom Stogdcngis) 

PADĖJĖJAS su Chaufferio laisniais.
Nuolatinis darbas.

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

(97)

FRANKLIN SIMON 
5TH AVE., 38TH STREET, 
Personnel Dept. 8-tos lubos

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks j 

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

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, balandžio 23 d. įvyks 

parengimas naudai Lietuvos kovoto
jams. 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 
$10-$5 
už tą 
gerti. 
Kom.

Duosime
— $25 karo bonas ir 

karo štampų. įžanga 75c, 
patį bilietą gausite valgyti ir 
Pradžia 2:30 vai. dieną. — 

(92-94)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, balandžio 20 d., 7:30 v. v., 
Draugijų salėj. Turėsime daug 
bių reikalų aptarimui, todėl 
nardą esate prašomos būtinai 
vauti'. — M. Ginaitienė, sekr.

(91-93)

svar- 
visos 
daly-

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 
MOSTŲ Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostj 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 Mostinm. 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 pastoriui 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 pa varde .........................................
Gatvė ir numeris

DEKEN’S OINTMENT

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

Iš karinių darbų reikia turėt paliuosavimą. (91)

STAKLIŲ TAISYTOJAS
PAGEIDAUJAMAS VYRAS VIRŠAUS VIDURAMŽIO

Turintis patyrimo prie MEDVILNĖS AR RAYON
ŽINGE1DAUJANTIS NAUDOTI SAVO PATYRIMĄ 

EKSPERIMENTAVIMO DARBUI
Su vienu iš

ŠALIES DIDŽIAUSIŲ TEXTILE IšDlRBĖJŲ
Reikalaujama atliekamumo certifikato

PACIFIC MILLS
RESEARCH & DEVELOPMENT LABORATORIES

1 WEST CENTRAL AVENUE
East Newark, New Jersey.

LAIVYNO VYRAI
Reikia Daug Šio Štofo 

Queens Išdirbėjus, gaminantis 
Sulyg Laivyno Kontraktų.

Sekanti aukšto išsilavinimo Mechanikai 
greit reikalingi:

2 BROWNE & SHARPE 
NUSTATYMUI VYRAI.

4 AUTOMATIŠKOS
ŠRIUBU MAŠINOS

OPERATORIAI
2 TOOL TEKINTOJAI
? TOOL DARYTOJAI

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

UNITED STATES
EMPLOYMENT SERVICE

O F THE
War Manpower Commission

ŠEŠTOS LUBOS
BANK OF MANHATTAN BLDG.

QUEENS PLAZA L. L CITY
Iš būtinų darbu reikia i>aliuosavimo.

(94)

REIKIA 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

DALIAI AR PILNAM LAIKUI
BŪTINA PRAMONĖ

Kreipkitės

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

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

VYRAI - BERNIUKAI
Lengvas medžio apdirbimas. 

Fabriko darbas.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA. PAKILIMAI.
523 W. 45TH ST.

(95)

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS 

KARINIUS DARBUS 
REIKALAUJA 

Keletos Vyrų Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS 
SU GERA ALGA.

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

BROOKLYN, N. Y.
(96)

DUOBKASYS, 8 IKI 4:30 P.M.. 6 DIENŲ 
SAVAITĖ. $42 Į SAVAITĘ, PRISIDEDA 

VIRŠLAIKIAI. 
SILVER MOUNT CEMETERY 

918 VICTOR BOULEVARD 
TOMPKINSVILLE, S. I.

(98)

LAIKRODININKAI
Patyrę

TAISYMUI IR PERBUDAVOJIMUI 
Gera Alga. 

Kreipkitės
B. AXLER,

82 BOWERY (ROOM 311)

VYRAI
KARINIS DARBAS

IR
PO KARO

NUOLATINIS
MOKINKITĖS AMATO
PATYRIMO NEREIKIA

75c į VALANDĄ PRADŽIAI 
85c PO DVIEJU MĖNESIŲ

ANTTPYROS CO.,
1175 MANHATTAN AVĖ., 

BROOKLYN
STOTISVERNON-JACKSON AVE 

I.R,T. SUBVE.
GREEN POINT AVE. STOTIS 

STH AVE. SUBVE.

(98)

kai

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, I’hiladelphijoje.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų,
{steigta. 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- 
dclphijos, 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. IKI 5 P.M. 
PRADEDANT PIRMADIENI, BAIGIANT 

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

 (103)

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)

VYRAI
Pakuotojai ir Sandėlio Raštininkai 

Knygų Leidėjui
i DIENŲ SAVAITĖ. 40 VALANDŲ 

POILSIO PERIODAS
IR KITOS PRIVILEGIJOS

K M V, Ine.
526 West 26th St. (10-tos lubos)

(95)

Paprasti Darbininkai—3000
PATYRIMO NEREIKIA

NEREIKIA JOKIU PINIGŲ
darbo kiekvienam. Kasti ir j vagonus 
anglį Mainose Wilkes-Barre, Pennsyl- 
I’avieniai ir vedę vyrai su ar be šei-

priimami. Ženoticms vyrams yra daug 
namų. Kompanija aprūpins valgiu ir 

i pavienius vyrus pas privatiškas šei- 
Transportacijai Kompanija duoda $3.86.

į savaitę —48

Daug 
krauti 
vania. 
mų 
tuščių 
guoliu 
mas. ' 
Algos pradžiai $46 į savaitę—48 valandos. 
Gera proga užsitikrinimui apskritų metų dar
bą, taipgi po karo. Mes siunčiame kasdien.

Ateikite ar rašykite dėl smulkmeniškų 
informacijų.

INTERSTATE AGENCY
80 Warren St., Room 101

(arti City Hall) (99)

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
(94)

SKALBYKLAI MAZGOJIMO KAMBARIUI 
77’/2c Į VALANDĄ 

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIITAI

THE PULLMAN CO.
48-09 34th ST. 

L. L CITY
(91)

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 VAKACUOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

FARMOS IR PO STIKLU 
AUGINIMŲ DARBININKAI

SVEIKAS LAUKE UŽSIĖMIMAS 
PATOGI TRANSPORTACIJA

KARINIAI DARBININKAI PRIVA
LO TURĖTI ATLIEKAMUMO PA
REIŠKIMĄ.

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

MILLBURN 6-0152
(96)

GAMYBOS DARBININKAI 
KARINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI
HOOK SCRAPER MFG. CO 

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

tracks,

(96)

REIKIA 
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
( Nuolat.
5 Dienų Savaitė 
GEROS ALGOS 

Pokarinė Ateitis.
AMERICAN LINEN CO.

210 W. 155th St. (93)

REIKIA VYRŲ
Dirbti Maliavų Dirbtuvėje.

GEROS ALGOS - VIRSLAIKAI
Nuolatinis darbas su proga pakilimui.

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

(97)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Ledo dirbtuvėje
GERA ALGA

Laikas ir pusė už viršlaikius

KNICKERBOCKER ICE
146 ELIZABETH ST. 

TELEFONAS CANAL 6-4243
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(93)

CO.

AUTO 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.

VYRAI IR MOTERYS
GERA ALGA

NUOLATINIS DALBAS
VIRŠLAIKIŲ ALGOS

MODERNINIS UŽKANDŽIŲ 
RŪMAS

PATYRIMO NEREIKIA
CLUB 

RAZOR BLADE MFG. CORP.
32 GREEN ST.-3-čios LUBOS 

NEWARK, NEW JERSEY 
(Skersai nuo City Hall)

(95)

VYRAI
Lengvas fabriko darbas. 

NUOLAT ’
GERA ALGA TINKAMIEM VYRAM

MANUFACTURERS CORRUGATED
210 KING ST., 

BROOKLYN.

BERNIUKAS, sandėlio rūmui ii' išsiuntinėji
mui. 5 dienu savaitė. $25. Duodama unifor

mos. SCHIMMEL & CO.,
60 L W. 26th St.

REIKIA VYRŲ
Patyrimas Nereikalingas

(95)

FOUNDRY PAGELBININKAI
60 VALANDŲ — $49 PRADŽIAI 

AMERICAN MARINE 
BRASS FOUNDRY, INC.

22 BERRIMAN ST.
BROOKLYN.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS & MOTERYS
Lengvas, linksmus fabriko darbas 

Kosmetikų Išdirbystėje. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

40 VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITĖ 

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

(94)

MERGINOS
Bendram Fabriko Darbui

LAIKAS IR PUSĖ UŽ
VIRŠLAIKIUS

50 W. 17TH ST.

MOTERYS VALYMUI OFISŲ. 7 IKI 
$14 J SAVAITĘ.

CRESCENT—77 EAST 10TH ST., 
LUBOS.

■■

(95)

?

l-MOS
(95)

(90)

u P.M.

MOTERYS
Valytojos ofisų būdinkuose. Naktiniai Šiftai. 
Geram stovyje. Pritraukiančios algos. Kreip
kitės j Superintendent 9 A.M. iki 5 P.M. 
175—5th Avenue, N.Y.C. (kampas 23rd St.) 
________________ __________ '______________(95)

MERGINOS
ARBATOS Į MAIŠELIUS 

PAKAVIMUI
Linksmos aplinkybes 
5 DIENŲ SAVAITĖ 
46 VALANDOS, $26

103 WARREN STREET
MANHATTAN

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
(98)

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 VAKACUOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavlatO 
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.

REIKIA MOTERŲ
Lengvam Fabriko Darbui

GERA ALGA.
DAUG VIRŠLAIKIŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Mes jus išmokinsime

KREIPKITĖS IŠTISĄ SAVAITĘ
UNION ELECTRIC PRODUCTS 

CO., INC.
24 EDISON PLACE, 

NEWARK, N. J.

(X)

(94)

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 

Pirmadienj, baigiant Šeštadieni.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(96)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės Patyrimas. Nei. 
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga.
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reiki* 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimų.

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

(95)

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 ŠIFTAIS 

$24.40 I SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

NAKTINIAI ŠIITAI $25.91 f SAVAITĘ • 
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais

Seniai {steigta Išdirbinių Įstaiga
• Kreipkitės

205 WATER STREET, BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

pa reiškimo. (94)

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.

•j

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

« N. Y. C. (X)

(X) VIRĖJOS
MOTERYS! MOTERYS!

Sų 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)

VYRAI AR GRIŽŲ VETERANAI
Su ar be patyrimo

Gyvybiniai Karo Darbai 1 Su puikiausiomis 
pokarinėmis progomis

LYDYTOJAI
ACETYLENE & ATONIC 
VIRINTOJAI MAŠINISTAI 
INSTRUMENTŲ STATfiJAl 

PATIKRINTOJAI & MIERUOTOJAI 
TERMOMETRŲ PRIPILDYTO J AI 

SANDĖLIO BERNIUKAI
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

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

(93)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

ValstijaMiestas

(96)

iwwitfirt wiahi riiiimw iiit it rthiii Ittrrltf ihW'irt

DEKĘN’S OINTMENT p. o. box w, Newark i, n. j

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

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

(X)



feeštas Poslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Rėtvirtad., Balandžio 20, 1944

NewWto^/M^fcrZlniof
Unijisto Kūną Rado 

Kanale
Lygiai prieš porą mėnesiu 

dingęs John Flaherty,' 46 m., 
Grain Handlers Unijos lokalo 
prezidentas, balandžio 18 įkas
tas plūduriuojant Gow anus 
Kanale, prie Third St., Brook
lyne.

Mergaitė Verkdama 
Kratėsi Motinos

White Plains teismabutyje 
buvo sprendžiama, k ui- turi 
ateityje gyventi 13-kos metu 
Mary Patricia O’Carroll, kurią 
jos motina nori pasiimti nuo 
auklėtoju pas save, tačiau ku
ri pasakė: “Nenoriu eiti pas 
motiną, nenoriu jos daugiau 
matyti.“

Kaip ištirta, tačiau, nieko 
blogo nėra su mergaite nei su 
jos motina. Visas dalykas ta
me, kad mergaitė nuo moti
nos atprato. Motina, neturėda
ma galimybės pati auklėti, 
mergaitę nuo 7 savaičių am
žiaus patalpino pas kun. ir 
Mrs. Jonker, Peekskill, kas 
savaitę damokėdama tam tik
rą sumą už auginimą ir laiks 
nuo laiko pamatydama, nu- 
nešdama dovanukę. Mergaitė 
prisirišo prie auklėtojų, kaip 
prie tėvų.

Dabar motina, leitenante 
mūsų kariškose jėgose, norėjo 
mergaitę pasiimti savo globon, 
bet mergaitė apie tai ir girdėti 
nenori. Motina kreipėsi i teis
mą. Tas paskyrė daktarus pa
sikalbėti su dukrele, pakreipti 
jos nuotaiką. Daktarai patyrė, 
kad mergaitė normališka ir in
teligentiškesnė už didžiumą to 
amžiaus vaikų, bet apie moti
ną suinteresuoti nepajėgė. 
Daktarai mano, kad • suaugus 
jinai pradės intersuotis moti
na, o dabar geriausia esą ją 
palikti pas auklėtojus, tik tam 
paskirto specialisto asmens su 
ja pasikalbėjimuose bandyti 
išaiškinti motinos padėtį, mo
kinti ją suprasti.

Penkis Sulaikė Kaipo 
Prekėjus Opiumu

Miesto centre, vieno viešbu
čio kambaryje, padaryta abla- 
va ir suimti 3 vyrai ir 2 mote
rys, kaltinami laikyme ir sklei
dime opiumo, kaipo kenkėjai 
visuomenės sveikatai. Kamba
ryje. radę $100 vertės opiumo.

Iš suimtųjų vienas vyras su
laikytas tolimesniam kvotimui 
be kaucijos, o kiti du vyrai ir 
dvi moterys sulaikyti po $500 
kaucijos. Viena moteris buvo 
iš Bostono.

įkaitino Gemblerystėje
Armando Varacalli, 36 m., 

groserninkas, 70 Avenue U, 
Brooklyne, pašauktas teisman 
aiškinosi, jog pardavimas ark
lių lenktynių keletos tikietų 
kostumieriams jo nepadaro 
gemblerystės vedėju, prasikal
tusiu įstatymams. Tačiau tei
sėjas jį sulaikė po $500 kau
cijos tolimesniems kvotimams.

BROOKLYN & QUEENS
BUSHWICK 
DYKER 
FLUSHING 
GREENPOINT 
KENMORE 
MADISON 
MIDWAY 
Forest Hills 

4 ORPHEUM 
PROSPECT 
REPUBLIC 
Richmond Hill 
STRAND 
Far Rockaway 
TILYOU

Svarbus Įvykis
Brool<lyniečiai ir newyorkie- 

čiai turi itin susidomėti šio 
šeštadienio vakaro parengimu, 
kuris įvyks Laisvės svetainėje, 
dėl Raudonojo Kryžiaus nau
dos. šis parengimas gali at
nešti daugel naudos dėl mūsų 
pačių lietuvių, nežiūrint, ko
kių pakraipų nebūtume. Juk: 
ne tiktai bus pagelba mūsų 
šaliai, Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms, kurią taip pamylė
jome ir taip širdingai gerbia
me ir už ją kovojame, ale juk 
tai bus materiale pagelba 
daugeliui mūsų pačių lietuvių 
sūnums, kurių daugelis ir dau
gelis randasi, šiomis dienomis, 
mūsų šalies armijoje ir mūšio 
lauke, km- jiems Raudonojo 
Kryžiaus pagelba ne tik bile 
dieną, ale ir bile minutę gali 
būti reikalinga ir suteikta per 
Raudonąjį Kryžių.

Raudonojo Kryžiaus įplau
kos susideda vien tik iš gera-

širdystės, aukų, kurios yra ren
kamos per visą plačią Ameri
ką. Taigi prisieina ir mums, 
lietuviams, savo užduotį atlik
ti, kaipo šios šalies gyvento
jams, kokiais tik būdais gali
me, ^kokiais tik būdais mums 
parankiausia.

Nerėmimas savo šalies Rau
donojo Kryžiaus šiuo karo me
tu būtų lygus gelbėjimui mū
sų šalies priešui. O nei vieno 
gero lietuvio, Amerikos pilie
čio, nerasi, kad norėtų savo 
šalies priešą gelbėti.

Tikiuosi, jog kiekvienas 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vis, kuriam tik laikas pavėlins, 
atsilankys šios subatos vakare 
Laisvės svetainėn į ALDLD 2- 
ro Apskričio rengiamą par.en- 
gimą-balių dėl Raudonojo 
Kryžiaus naudos.

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ro Apskričio 
Pirmininkas.

Apie Lietuvius Kariškius
Dirba Sunkiai, Kad Greičiau 

Baigti Karą
Justinas Velička, plačiai ži

nomųjų brooklyniečių Domicė
lės ir Aleko Veličkų sūnus, šį 
įdomų laišką rašo būdamas 
kur nors Anglijoj :

Justinas Velička

Mieli Tėveliai, l'^L
Gavau abi jūsų a&wutes. 

Jos buvo taip gražutės ir gai
la, kad aš negaliu gauti dėl 
jūsų nieko tokio gražaus, čio
nai nėra nieko vertingo pirki
mui ir bile kas vertesnio rei
kalauja padalinimo kuponų. 
Norėjau ką nors gražaus nu
pirkti jums visiems. . . Sunku 
man bile kas nupirkti, kad 
randuosi per toli nuo bile ko
kio didesnio miestelio. Prie to, 
mes grįžtame iš darbo 6 vai. 
vakaro. Nuvažiavimui į mies
tą reikia 48 valandų paso. Da
bar tos privilegijos neturime, 
tad, Tėte, turite suprasti, kad 
mes netolimoje ateityje ka
riausime šiame kontinente. Da
bar mes dirbame, kai pašėlę, 
kad viskas būtų gatava. Nuo 
šio laiko mes dirbsime septy
nias dienas per savaitę ir net 
vakarais jeigu reikalas. Tai 
reiškia, kad mes dirbsime už
temdymuose.

Man prisimena, kaip mes iš- 
mėtinėdavom, kada prisieida
vo padirbėti biskelį ekstra ar 
sekmadieniais. Bet dabar ne

DABAR RODO
SUJAUDINANTI ISTORIJA RUSŲ 
DIDVYRYBĖS, DRĄSOS IR IŠTVERMES!
MATYK ŠI STEBĖTINĄ JUDI SOVIETŲ 
ARMIJOS PERGALIŲ!
TAIP LAIKU, KAIP ŠIANDIENINIAI 
LAIKRAŠČIŲ ANTGALVIAI!
MATYK IŠLAISVINIMĄ TŪKSTANČIŲ 
SOVIETŲ MIESTŲ IR MILIONŲ 
RUSIJOS ŽMONIŲ! MATYK

“Three Russian Girls”
SU ANNA STEN ir KENT SMITH

IR DAR širdį-šildanti istorija
“THE SULLIVANS”

Kovojančiųjų Sullivan Brolių istorija.

juokai. Tai rimta problema ir 
aš esu pasiryžęs dirbti, kai ait
varas. Praktiškai kalbant, iš
leidimų visai nebus. Tik 30% 
vyrų tebus išleidžiama vaka
rais. Aš daugiau ir nesiskun
džiu, nes žinau, kad tokiu bū
du mes ant tiek greičiau namo 
sugrįšime. Viskas, ko visi vai
kinai norime, tai kad karą už
baigtume šiemet. Mes esame 
pasiryžę tą įvykdyti. Tad jei
gu kada neatrašyčiau, atsi
minkite, jog jus myliu labiau, 
negu kada mylėjau, žiūrėkite 
savęs ir perdaug nesirūpinkite. 
Man bus sunku jus pažinti, jei
gu sugrįžęs rasčiau jus abu 
pražilusius.

Aš jaučiuosi gerai, vienodai 
laikausi 173 svoryje bėgiu 
dviejų mėnesių. Kai sugrįšiu 
namo, gal nutuksiu vėl misda
mas mamytės virtu valgiu . . .

Su meile jums ir geriausiais 
linkėjimais visiems.

Jus mylintis sūnus,
Justinas.

Albina K ūbi liūtė, SPAR, 
Jurgio Kazakevičiaus giminai- 

; te, šiuo tarpu tarnauja Brook- 
i lyne ir ta proga lankėsi pas 
Kazakevičius, Laisvės kaimy
nus, 18 Stagg St. Albina pir
miau tarnavo Floridoj. Yra ki
lus iš Providence, R. I. Prie 
progos žadėjo aplankyti ir sa
vo buvusius kaimynus, laisvie- 
čius Dainius.

Vincas Kazakevičius, sūnus 
Jurgio ir Onos Kazakevičių, 
jau randasi kur nors Anglijoj, 
kaip praneša laiške tėvams ir 
sesutei Florence.

Jurgis Kazakevičius, Vinco 
brolis, šiuo tarpu randasi Utah 
valstijoj. Tai jau 9-toj valsti
joj.

Jurgis galima būtų pavadin
ti neoficialiu LDS ambasado
riumi. Į kurį tik mūs krašto 
kampelį jis nuvyko, ten susi
rado lietuvių ir dar LDS na
rių, ^en jis pasitarė su jais ir 
savo organizacijos reikalais. 
Paskiausia jo stotimi buvo 
Denver, Colorado valstijoj. 
Ten jis dalyvavęs LDS kuopos 
susirinkime. Susitikęs labai 
malonių žmonių ir net į sve
čius Velykomis buvęs užkvies
tas, bet pašaukimas iškeliauti 
tarnybos reikalais toliau ne
leido jam bepasidžiaugti tuo 
jų svetingumu. Tačiau jau iš 
pirmesnio su jais pasimatymo 
Jurgis išsivežė gražų įspūdį.

Ž. R.

NORIU PIRKT AUTOMOBILĮ
Noriu pirkti 1939, 1940 ar 1941 

metų automobilių, 6 cylindčrių. Pa
geidaujama, kad atsilieptų individu- 
alis asmuo, kuris turi tokj automo
bilių pardavimui. Prisirengęs mokėti 
gerą kainą. Prašau kreiptis pas: J. 
Jurevich, 234 Cleveland St., Brook
lyn, N. Y. Telef.: Applegate 7-9718.

(92-94)

Mergaitė Žaidžiamo J
aKaro” Auka

Josephine Hassett, 4. metų, 
1054 Simpson St., Bronx, guli 
ligoninėje sunkiai sužeista ir 
vargiai pasveiksianti pasek
mėj berniukų žaidimo “bom- 
berio“ plytomis nuo namo sto
go pereito pirmadienio popie
tį. Plytas jie lupinėję iš kami
nų ir mėtę į gatvę. Viena iš tų 
pataikė mergaitei galvon.

Trys Sesutes Gavo 
Naujus Namus

Prieš šešetą mėnesių spau
doje buvo atsišaukta namų 
trim mergaitėms, sesutėms, 7, 
6 i)- 4 metu amžiaus. Ju tėvas 
kur nors prasišalinęs prieš po
rą metų. Motina viena p ei* po
rą metų kaip nors pajėgė už
darbiauti sau ir joms ir išlai- 

I Ryti namus. Pagaliau, nuo sun
kios naštos, motina sunkiai su
sirgo. Mergytės paduotos kūdi
kių globos komitetui, 105 E.l 
22nd. St., New Yorke.

Komitetas į savo atsišauki- 
į mą gavo šimtus atsiliepimų, 
bet atsišaukusieji vis teišga
lėjo paimti vieną, atskiriant ki
tas dvi. Komitetas norėjo pa
talpinti visas tris sesutes kar
tu. Pagaliau, komitetas sura
dęs jauną porą priemiestyje 
su nameliu ant pusantro akro 
žemės, kuriuos jie sutiko nau
dotis bendrai su pusiau naš
laitėmis mergaitėmis ir įrengė 
viską, ko reikia jų smagiam 
augimui. Pereitą sekmadienį 
mergaitės persikėlė į naujus 
namus.

Unija Priims Veteranus 
Be Įstojimo Mokesties

Maliorių 9-to Distrikto Ta
ryba nutarė ir paskelbė visuo
menės žiniai, kad sugrįžtanti 
iš karinės tarnybos veteranai 
galės įstoti unijon be įstojimo 
mokesties, kuri paprastai bū
na $50. Prieš apie metus laiko 
ton unijon įstojimas būdavo 
$150.

Distriktas yra vienu iš ke
lių veikiančių didžiojo New 
Yorko ribose, turi kelis loka
lus su tūkstančiais- narių ir vi
suomet buvo vienu iš pažan
giausių.

Jau esančius unijos nariais 
karius distriktas neseniai pa
gerbė ir apdovanojo, pasiųs
damas jiems po $50 vertės ka
ro boną.

Tos pat unijos kitas distrik
tas, veikiąs Newarke, taipgi 
nutarė priimti veteranus be 
įstojimo mokesties.

Apiplėšė Prie 20 
Kostumeriy

Keturi plėšikai, du iš jų 
uniformose, 4 vai. ryto perei
tą pirmadienį atėjo į Park 
West Taverną, 305 Columbus 
Ave., surinko iš kostumierių ir 
kasos $700 ir pabėgo savinin
ko automobiliumij kurį pas
kiau paliko apylinkėje.

Vėliau gatvėj suareštuoti 
vienas jūrininkas, Kenneth 
Adams, ir kariškis John 
Moore, Įtarimu buvus dviem iš 
keturių užpuolikų, ir sulaikyti 
Adams be kaucijos, o Moore 
po $7,500 kaucijos tolimes 
niam kvotimui. Jie sakėsi esą 
nekalti.

Oscar Olson, Labdarybės 
Departmento inžinierius, ras
tas uždusęs gasu savo namuo
se, 315 Barbey St., Brooklyne.

Prašė Dadėti Popieros 
Adolfo “Dovanoms”

Spaustuvininkų P o p i e r a i 
Rinkti Komitetas priminė mies
to* gyventojams balandžio 19- 
tą išnešti po kelis svarus po
pieros daugiau, nes 20-tą pri
puola Hitlerio gimtadienis.

New Yorke šią savaitę pra
dedama vajus sukelti įvai
rioms miesto labdaringoms 
įstaigoms fondą.

Raudonojo Kryžiaus 
Balius

Visi geri Amerikos patriotai 
turi būti Laisvės salėje šį 

šeštadienį

Balandžio 22 April

Panaikino {kaltinimą 
Žmogžudystėje

Pancranzio Ferrera, 51 m., 
daržininkas, buvęs įkaitintas 
nužudyme Mrs. Marie Pearson 
pereito spalio 10-tą, dabar ta
po išteisintas, kadangi kitas, 
Albert Jennings, 26 m., sako
ma, prisipažinęs tą žmogžu
dystę papildęs.

Mrs. Pearson kūnas buvo 
rastas tuščiam lote, netoli na
mų, 144-08 Liberty Ave. Fer
rera per ilgą laiką buvo įtar
tas kaltininku.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du (6-šių kamba

rių) apartmentai. Yra vanas. $25 
rondos j mėnesį. Antrašas — 353 
Bedford Ave., Brooklyn,* N. Y. Dėl 
daugiau informacijų skambinkite 
EVergreen 7-4708, tarpe 9-6 vai.

(93-98)

Pradžia 7:30 vai. vakare

Tai bus Literatūros Draugijos 
2-ro Apskričio balius paramai 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 

Karinio Fondo.
GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Skanūs Valgiai ir Gėrimai

Visos Literatūros Draugijos Didžio
jo New Yorko apylinkės kuopos turi 
remti šj balių. Visi kuopų nariai pa
tys ateikite ir atsiveskite savo drau
gus bei drauges. Prašome jsitėmyti. 
kad balius bus

LAISVĖS SALĖJE
419 Lorimer St., Brooklyn.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Prašome jsitėmyti! 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)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

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
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LIETUVIŠKAS

I TRAKTYR1US
j (VALGYKLA IR ALINfi) I
I Didelis pasirinkimas visokių I 
j Vynų ir Degtinės |
į Kasdien Turime |
į KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ j

Juozas Zeidat
Savininkas

| 411 Grand St. Brooklyn j
<>«■»<) O«■»<) < I )«■■»< MHHMM—Hl III ■ M t>«■» <

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 
Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 1, 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

S------------ . . -------

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir 4d- 
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.

CHRONIŠKOS LIGOS

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Jsist. 28 m.)

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais-sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Ave.
BROOKLYN




