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1894 m., balandžio 14 d., 
nedidelėje tuščios krautuvės 
patalpoje (1155 ' Broadway) 
New Yorke, pirmu sykiu pa- No. 94 
šaulyje buvo rodyti judomieji ... .
paveikslai.

Jie buvo rodomi tam tikro-j 
se Kinetoscope mašinose, prie • 
kurių stebėtojai prikišę akis 
matė judančius žmonių šešė- ______
liūs, judančias figūras, ir kit-j 
ką.

Tai buvo kas 
prasto, naujo — 
mečio stebuklas!

Iš tikrųjų, tie
met matė gemančią naują me- ■ 
no formą, naują priemonę me-' 
nui plėsti, mokslui pagilinti, Į 
žmonėms palinksminti.

TALKININKAI SMOGE JAPONAMS RYTINĖJ INDIJOJ
-R B

Anglai Sulaužė Japonų Ap 
imtojo Kohimoj; Talkininkai
žmonės tuo- [ *

Pradeda Oiensyvo Žygius

AMERIKIEČIAI - AUS
TRALAI ATAKAVO JA

PONUS SUMATROJ

Sovietai Sudaužo Nacių Ata
kas Stanislavovo Srityj;

Kandy, Ceylon. — Anglai 
ir indėnai durtuvais pra
laužė japonų apgulos linijas 
aplink Kohimos miestą, ry
tinėje Indijoje, ir atliuosavo 
anglų kariuomenę, kuri bu
vo per ištisą savaitę apsup
ta Kohimoj visomis pusė
mis.

Stilwellio Chinai Pirmyn
Šiaurinėje Burmoje chi

nai, komanduojami Ame
rikos generolo J. W. Stil
wellio, tebežygiuoja pirmyn 
Mogaungo kloniu į pietus 
ir atėmė iš japonų Tingrin-

Taigi šį mėnesį sukako 50 
metų filmų gamybai, filmų 
pramonei.

Ar tuomet kas nors tikėjosi,
kad po 50-ties metų ši pramo
nė taip prasiplės ir išsikariaus 
tokį žmonėse įvertinimą?!

Abejoju!
šiandien I

veikslų, rodosi, nebūtų įmano- ■ kaip
ma gyventi. Vidutinis ameri- gg 
kietis nūnai i
per savaitę nueina i kino te-L. . . . . v_v ,
atra. Daugelis dažniau. į®kia JaPOnTUS JSlver/elius to- 

jlyn nuo Imphal lygumos, 
Indijoj. Čia jie atėmė iš 
priešų tris apsigynimo po
zicijas ir gręsia iššluot ja-' 
ponus atgal į Burma.

v. . IŠiuo tarpu tik vienameincum^^iu^
punkte japonai atlaiko savo vo anglus - amerikiečius 
pozicijas į pietų vakarus 
nuo Imphal miesto.

be judomųjų pa- vyti šalin
Bet japonai dar nenu-

1 nuo Kohimos, 
sako naujesnė žinia, 
mylių į pietus nuo Ko-v. , i w niyuu i piviuo iilivj nu

mažiausiai sykj hjmos ang]aį su tankais blo- i
i Ain n i Ir i vn /-x 4- ✓'k i 2

Pranešimas iš Chinijos 
teigia, jog chinai artinasi 
prie Lonkino, kuris yra cen
tras garsiųjų brangakmenio 
“džeid” (nefrito) kasyklų.

Ceylon, bal. 20. — Ame
rikos ir Australijos karo 
laivai ir bombanešiai galin
gai triuškino japonų lėktu
vų aikštes, kareivines, prie
plaukas ir kitus įrengimus 
Sumatroj, japonų užimtoj 
Rytinės Rolandų Indijos 
saloj. Jie atakavo priešus ir 
Sabang saloj. Amerikiečiai 
ir australai taipgi sužalojo 
du prekinius japonų laivus 
ir nušovė 22 priešų lėktu
vus. Negrįžo tik vienas tal
kininkų lėktuvas.

Naikina Juos Sevastopoly j
London, bal. 20. — Rau

donoji Armija atėmė iš hit
lerininkų dar kelis tvirto- 
viškus punktus ties Sevas
topoliu; skaldė mažą telie- 
kamą priešams plotą gaba
las po gabalo ir naikino at
skeltuosius paskiromis dali
mis.

9,000 TONU BOMBŲ 
NACIAMS PER 30 

VALANDŲ
1 jI

Jdomu šiandien kiekvienam 
prisiminti, kur jis arba ji pir
mu sykiu matė filmą.

Šitų žodžių rašytojas pirmą 
sykį savo gyvenime matė fil
mą 1910 ar 1911 metais, tik
rai neatsimenu, nedideliame 
Dzūkijos miestelyj, Nemunai-

Maži Veiksniai Italijoje
Neapolis. — Vokiečiai ke

turis kartus per dieną su 
nedidelėmis jėgomis ataka-

ANGLU MINOS DUNO
JUJE SUNAIKINO 
DAUGELI LAIVU

daužė visas priešų kontr
atakas. Kautynės buvo to
kios atkaklios, jog kai ku
rios gyvenamos vietos kar
totinai ėjo iš vienų rankų į 
kitas. Liko užmušta apie 
2,000 hitlerininkų.

Sovietų b o m b a n ešiai 
I daugmeniškai atakavo gele-

± . 2 . . I žinkelių stotis ir karinius
Naciai atvejų atvejais j vokieči traukinius Lvove, 

kontr-atakavo Sovietų pozi- Ju bombog užkQrg 4Q dide. 
cijas. j rytus ir pietus nuo H ig ir eksploziju. Bu. 
Stanislavovo, svarbaus ge- vo «ade^a visa‘ eilgJ trau. 
ezinkehų centro. Vakarinėj j kini gu naciu kariuomene I I Izpnmm Inn l/n tyh Idirtm/N | t c # c e * e

[ir ginklais, siunčiamais 
frontan prieš Sovietus. Vie
nas Sovietų lėktuvas negrį
žo.

Linkui Kišiniovo raudon
armiečiai pagerino bei pa-įkas valandą.

London, bal. 20. — Ang
lų lėktuvai naktį iš trečia
dienio į ketvirtadienį bom
bardavo geležinkelių cent
rus ir kitus karui svarbius 
pastatus Bulgarijoj. Ameri
kiečių ir anglų lakūnai ket
virtadienį ardė geležinkelių 
įrengimus Romos apylinkė
je. Pastebėta, jog naciai 
siunčia Romon daugiau 
savo kariuomenės. :

■Ą

1

tyj.
Buvo rodomas 

gyvenimas.“
Dzūkams, kurie 

matė, iš tikrųjų,

Anzio srityj, į pietus nuo 
Romos. Atakos atmuštos.

“Kristaus

tą filmą 
buvo cikn

Romos Likimas Priklauso nuo 
Nacių, Pareiškė Rooseveltas

London. — Jungtin. Val
stijų ir Anglijos lakūnai nu
metė 9,000 tonų bombų į 
karinius nacių punktus Vo
kietijoj, Francijoj, Belgijoj 
ir Holandijoj per 30 valan
dų iki antradienio vakaro, 
taigi po 300 tonų sprogimų

Ukrainoj, lenkų valdytoje ■ 
pirm karo. Tomis kontr
atakomis vokiečiai stengėsi 
apsaugoti Lvovą, didį gele
žinkelių mazgą Vakarų 
Ukrainoje. — Lvovas stovi 
prie arčiausio kelio iš tos1 
srities į Berlyną.

Sovietu kariuomenė c

■platino savo pozicijas pieti-1 Visuose tuose žygiuose 
[niame Dniestro upės šone, dalyvavo iki 6,000 AnglijosNeapolis. — Anglų bom- 

I banešiai prisodino didelį 
I skaičių minų į Dunojaus įl
ipę per 300 mylių ir tuomi 
i sunaikino daugelį nacių, 
i vengrų ir rumunų laivų.

Dėliodami minas Duno- 
[jun, anglai kartu bombar
davo ir apšaudė priešų, lai
vus bei valtis upėje, ir vien 
[tiesioginiai sunaikino 30 di- 
' dėlių, laiviškų valčių. Tarp 
kitko, jie padegė didelį ži
balinį hitlerininkų laivą.

Po tos anglų lakūnų ata
kos, naciai ir jų sėbrai ven
grai ir rumunai laikinai su
stabdė savo laivų plaukioji
mą Dunojum.

iš- iBessarabijoj.

Kaip Partizanai per 30 Menesių 
Kovojo Nacių Užimtoj Odessoį

ir Amerikos lėktuvų.
2,000 Amerikos bombane- 

šių ir lengvųjų lėktuvų ata
kavo ypač nacių orlaivių, 
aikštes arti Kasselio i? 
Hammo, vakarinėje Vokie
tijoje, ir vokiečių įrengi
mus ties Calais, Francijoje.

Tame oro ofensyve talki
ninkai nustojo mažiau kai$ 
vieno procento veikusių sa
vo lėktuvų, būtent, 42 bom- 
banešių ir 7 lengvųjų lėk
tuvų. Tuo tarpu vien ame
rikiečiai nušovė 21 vokie
čių lėktuvą.

•J

Odessa. — Amerikiečiai 
korespondentai Odessoj, di
džiame Juodosios Jūros uo
stamiestyje, atsilankė į lin
dynes ir urvus, iš kurių a- 
pie 10,000 sovietinių parti
zanų kovojo prieš vokiečius 
ir rumunus visą laiką, iki 
Raudonoji Armija atvadavo 
miestą. Odessa buvo hitle
rininkų užimta per pustre
čių metų. Ją išlaisvino 
generolo Malinovskio rau
donarmiečiai balandžio 10 
d. šiemet.

Dienos laiku partizanai 
slėpėsi urvuose ir rūsiuose 
75 iki 160 pėdų po miestu, o 
naktį jie staigiais žygiais 
atakavo vokiečius ir rumu
nus. Moterys parūpindavo 
maisto draugam kovūnam.

Požemiuose partizanai tu
rėjo spaustuves, bevielinio 
telegrafo prietaisus, ligoni
nes ir virtuves.

Kai, pagaliaus, Raudono
ji Armija pradėjo šturmuot 
hitlerininkus Odessos apy
linkėse ir naciai rengėsi ne
šdintis laukan, tai partiza-

nai ypač pasmarkino savo 
veiksmus. Tuomi jie atėmė 
iš priešų daugelį sovietinių 
piliečių, kuriuos naciai no
rėjo išgabent Vokietijon į 
vergų darbus. Galutinaisiais 
savo žygiais partizanai, be 
to, apsaugojo didelę dalį 
miesto nuo sunaikinimo iš 
besitraukiančių vok iečių 
pusės.

(Plačiau apie Odessos 
partizanų didvyrybę bus Į- 
vairumų Puslapyje ateinan
tį pirmadienį.)

laikyt nuo Romos atakavi- 
mo, prez. Rooseveltas jam 
atsakė:

“Jeigu vokiečiai nebūtų į- 
j tvirtinę savo jėgas Romoje, 
tai nebūtų kilęs net klausi

amas dėl jos saugumo.” Bet 
i ir pats de Valera “turi ži-

Washington. — Prezid.
Rooseveltas pranešė Airijos 
ministeriui pirmininkui Ea- 
monui de Valerai, kad vien 
tik nuo vokiečių priklauso 
likimas Romos istorinių pa
minklų ir šventovių.

Naciai prašė Airijos
daug nesistebiu. Aš visuometj premjerą de Valerą įtikint į not^ jog. vokje£iai, jėga už-

žemiau telpąs laiškelis pats 
už save kalba:

“Mielas Drauge: Sveikinu 
su Raudonosios Armijos lai
mėjimais! Svietas tik stebisi 
tuo, kokį viesulišką nacių nai
kinimą Raudonoji Armija iš
vystė. Kas dėl manęs, tai per-

buvau didelis entuziastas apie Amerikos ir Anglijos vai-! 
Raudonosios Armijos galybę 
ir šitokių veiksmų, koki dabar 
vyksta, tikėjausi sulaukti. Pa
sirodo, kad raudonarmiečiai 
nesuvylė tų, kurie jais pasiti-

i džias, kad nebombarduotų 
Romos. Hitlerininkai pasa
kojo, būk jie padarę Romą 
atviru, nekariniu miestu. 
Paprašius de Valerai susi-

“Drauge, pinigų perlaidą, 
kurią čionai rasite vertėje šim
to dolerių, malonėkite perduo
ti sekamai: $75 Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui — 
nupirkimui dovanų 
raudonarmiečiams 
viams vaikučiams; 
vei; $5 Apšvietos 
$5 literatūrai leisti.

“Tai auka atžymėjimui mu
dviejų 30-ties metų vedybinio 
gyvenimo sukakties. Ačiuoju 
už...“ -p

lietuviams 
ir lietu- 
$15 Lais- 

Fondui, ir

feljetonisto Pau-

Laisvės persona- 
vardu visų Lais- 

reiškili mūsų 
ir jo žmonai

Keno šis laiškelis?
Ogi mūsų 

liaus!
Šia proga 

lo vardu ir
vės skaitytojų 
bendradarbiui 
daug, daug sveikatos, ilgiau
sio amžiaus ir didelės energi
jos rašyti, darbuotis dėl nau
jo, gražesnio, šviesesnio ryto
jaus!

Adv. Charles P. Kai išstoja 
Vilnyj su straipsniu prieš tei
sėją Zurį.

“Nėra abejonės,” rašo adv. 
Kai, “kad mes lietuviai demo
kratai daug nukentėjome po
litiškai, kuomet Zuris užėmė 
vadovystės vietą. . .”

Teisėjas Zuris, pasirodo, su
sibičiuliavo su reakciniais re- 
publikonais. Kalbamasis teisė
jas, sakoma, yra priviręs daug 
košės, kurios nei jis pats, nei 
jo bičiuliai negali suniaumnio- 
ti.

Lend-Lease, Karinin 
Paskolų, Įstatas Pra

tęstas Metams
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmas 334 balsais 
prieš 21 nutarė dar vie
niems metams pratęsti vei
kimą Lend-Lease (karinių 
paskolų) įstatymo.

Amerika Lend - Lease lė
šomis remia Angliją, Sovie
tų Sąjungą, Chiniją ir ki
tas Jungtines Tautas kovoj 
prieš fašistinę Ašį.
- Republikonai kongresma- 
nai siūlė tris pataisymus, 
siekdami savotiškai aprėžti 
valdžią kas liečia paramą 
talkininkam iš to fondo. Vi
si jų pataisymai atmesti.

ėmę Italijos sostinę (Ro
mą), kiek tik įmanydami 
naudoja visus jos įrengi
mus, geležinkelių ir vieške
lių susisiekimus ir įvairias 
kitas galimybes kariniams 
savo veiksmams.”

Prez. Rooseveltas kartu 
priminė airių premjerui de 
Valerai, jog yra įsakyta ka
rinei amerikiečių vyriausy
bei Italijoj, kiek. tik gali
ma, neliest religinių švento
vių ir istorinių paminklų, 
ir amerikiečiai labai rūpes
tingai stengėsi nekliudyti 
tokių pastatų, nors jie daž
nai patys dėl to nukentėjo.

De Valera kreipėsi ir į 
hitlerininkus, kad vengtų 
Romos paminklų ir bažny
čių naikinimo.

Švedija Tarnaus Naciy 
Mašinerijai

Gal Paskutinis Hitlerio 
Gimtadienis

America First Vadai Remia 
Dewey j Prezidentus

Washington. — Fašistuo- 
jantis America First parti
jos direktorius, Gerald L. 
K. Smith, pareiškė, kad jis 
ir didžioji dauguma tos 
partijos vadų stoja už New 
Yorko valstijos gubernato
rių, republikoną Thomą De
wey kaipo kandidatą į pre
zidentus.

Stockholm, bal. 20.—Šve
dijos valdžia atmetė Angli
jos ir Amerikos raikalavi- 
mą negabent Vokietijai 
šratų (ball bearings), kurie 
reikalingi visokiom 
nėm mašinom.

kari-

Naikinimas Began- 
čių Iš Sevastopolio 

Naciy Oficierių

Londono radijas vokiškai 
ragino Vokietijos gyvento
jus iškelti vėliavas Hitlerio 
gimatdienį, nes gal tai pa
skutinis jo gimtadienis.

Turkija Mažiau Duos Na
ciam Chromo

London. — Pranešama, 
jog Turkija sutiko dikčiai 
sumažini Kiekį pardavinėja
mo Vokietijai chromo, svar
baus karui metalo.

TEISIAMI NACIŲ AGENTAI NACHALIŠ 
KAI PLŪSTA ROOSEVELTO VA LDŽIĄ
Washington. — Advoka

tai trisdešimties teisiamųjų 
amerikinių nacių agentų 
kartotinai, nachališkai rei
kalavo ištirti Amerikos tei
singumo departmentą. Vie
nas tų advokatų, Henry C. 
Klein, buvęs New Yorko fi
nansinių apyskaitų komisio- 
nierius, šaukė, kad ir pats 
prez. Rooseveltas turėtų bū
ti įkaitintas ir iš vietos pa
šalintas. Klein gina atsista
tydinusį pulkininką Sanc
tuary, vieną iš teisiamųjų 
fašistų. Jis rėkavo, būk pre
zidentas išprovokavęs japo-

nų užpuolimą prieš Perlų 
Uosta.v

Ę. J. Smythe, nacių Bun- 
do kalbėtojas, šnekėjo, būk 
komunistai v i e š p ataują 
Roosevelto valdžioj. Šio fa
šisto lapelius skleidė ir 
newyorkinis policininkas 

James L. Drew.
Buvo aikštėn iškeltas lai

škas nuo E. J. Garnerio, na
ciško laikraštuko Publicity 
leidėjo, kuris rašė Smythe’- 
ui, kad reikia gauti pinigų 
iš Vokietijos geležinkelių 
kompanijų neva už skelbi
mus. Tame laiške jis taipgi

užtikrino savo paramą A- 
merica First komitetui, vei
kiančiam naudai fašistinės 
Ašies.

Sovietai šturmuoja vidu
jinę nacių apsigynimo lini
ją Sevastopolyje.

Sovietai atmetė nacius 
atgal ties Stanislavovu.

Boston. — Serga kardi
nolas O’Connell, 84 metų.

Mažai kuriem naciam te
pavyksta ištrūkt iš Sevasto
polio.

.....

■

London. — Maskvos ra
dijas sekamai pranešė apie 
hitlerininkų oficierių mėgi
nimus ištrūkti iš apgulamo 
Sevastopolio:

Vokiečiai stengiasi lai
vais ir oru iškraustyt liku
čius savo oficierių. Sovietų 
lėktuvai dieną ir naktį ker
ta smūgius priešų laivams 
ir lėktuvams Sevastopolio 
uosto srityje. Jie užklumpa 
atviroje jūroje vokiečių val
tis ir laivus, kuriem pavyk
sta iš paties uosto pabėgti. 
Viena grupė sovietinių la
kūnų nuskandino penkias 
motorines priešų valtis. Ki
ta Sovietų lėktuvų grupė 
pasiuntė dugnan priešų 
krovinių laivą 3,000 tonų.

PER KLAIDĄ NUŠOVĖ 
SAVUS LĖKTUVUS

Washington. — Karo de- 
partmentas pripažino, jog 
patys amerikiečiai per klai
dą nušovė 10 savo lėktuvų 
pernai liepos 13-14 naktį 
virš Sicilijos. Žuvo 44 lakū
nai.

GOERING ŠAUKIA REMTI 
HITLERĮ; GOEBBELS GI

RIA JO “ĮKVĖPIMĄ”
Berne. — Hitlerio 55 niek

tų sukakties proga, marša
las Goeringas šaukė vokie
čius ištikimiausiai eiti su 
Hitleriu, tai, girdi, jie lai- 
•mėsią karą.

Vokiečiai Nužudė dar 10 
Čechų Patrijotij

Šveicarija. — Nacių laik
raščiai iš Čechoslovakijos 
rašo, kad ten vokiečiai su
šaudė dar 10 čechų patrijo
tų, nes tie cechai priglaudę 
Vokietijos priešus ir pabė
gusius karo belaisvius.

&

London. — Nacių propa
gandos ministeris J. Goeb
bels per radiją skelbė, būk 
Hitleris tikrai turįs “dievi
šką įkvėpimą, kas reikia da
ryti.” Jis pasakojo, kad vo
kiečiai laimėsią pergalę, 
jeigu ištikimai seksią Hitle
rį. Goebbels taipgi šnekėjo, 
kad Hitlerio vardas nuei
siąs istorijon, kaip Euro
pos vaduotojo nuo bolševiz
mo.

S
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Metinė Sukaktis Nuo Didvyriškos 
Varšavos Žydų Kovos

Š. m. balandžio 19 d. sukako lygiai 
metai, kai prasidėjo didžiulė, didvyriška 
Varsa vo žydų (gyvenančių ghettoj) 
kova prieš savo neprietelius ir kankin
tojus nacius.

Tai buvo pirmas toks didelis, prie taip 
nepalankių sąlygų suorganizuotas žydų 
tautos žmonių išstojimas prieš budeliš
kus nacius.

Mūšiai tęsėsi per 42 dienas. Iš 40,000 
žydų, subruktų į ghetto, sakoma, neiš
liko nei vieno gyvo: visi žuvo kovoda
mi; žuvo, kaip žūva didvyriai.

Šiuo sykiu plačioji Amerikos visuo
menė, laisvę ir demokratiją mylinti vi
suomenė, mini tąją sukaktį, lenkdama 
savo galvą prieš tuos tūkstančius žydų 
tautos didvyrių, kurie krito tame kruvi
name susirėmime su bendruoju žmonijos 
priešu.

Reikia atsiminti, kad nors žydai pasi- 
rįžėliai, žydai didvyriai turėjo labai ne
lygią kovą, jie paklojo nemažai ir nacių, 
įsiveržusių į ghetto sukilėlius malšinti.

Santikyj su šiuo įvykiu, mūsų dėmesį 
atkreipė vienas įdomus Independent Je
wish Press Service žinių agentūros pra
nešime priminimas. Ten sakoma, kad 
Varšavos ghetto žydams “pridaboti” 
policiją sudarė vokiečiai ir lietuviai.

Kokiu būdu ir koki lietuviai ten galė
jo dalyvauti? Veikiausiai, Hitleris buvo 
surinkęs iš visokių lietuviškų padaužų- 
fašistų būrį ir pasiuntęs Varšavon žy
dams smaugti. Tame žydų sukilime, tai
pgi, galėjo žūti ir ne vienas lietuviškas 
kryžiokas, padėjęs Hitleriui mėsinėti pa
vergtuosius žmones.
. Šis Varšavos ghetto žydų ginkluotas 
išstojimas prieš nacius buvo ir tebėra 
dideliu įkvėpimu visiems prieš fašizmą 
kovojantiems žmonėms, nepaisant, kur 
i’ie yra: frontuose, užfrontėse ar nacių 
koncentracijos stovyklose.

Kodėl SLA Apšvietos Komisija 
Tyli?

Kada negarbingai užtroškęs Ant. Sme
tona su Noremu rašė knygą “Timeless 
Lithuania”, tai lietuviški fašistai, kurie 
tą knygą išleido ir dabar platina, buvo 
kreipęsi pas SLA prašyti knygai išleisti 
pinigų. Mūsų žiniomis, atitinkamos SLA 
įstaigos pasipriešino skirti SLA narių 
sudėtus centus Smetonos plepalams leis
ti knygoje. Žinoma, už tai tas įstaigas 
tik pagirti tegalima.

Na, pagaliau toji knyga išėjo. Knygo
je, kaip jau mūsų skaitytojai žino, lietu

vių tauta labai pažeminta, išniekinta, 
kaipo negabi, neturinti valios ir žinojimo 
pati valdytis. Lietuvių tautai, girdi, rei
kalingas tokis “vadas”, kaip Ant. Smeto
na, Tūbelis, Tubelienė, kurię galį fašis
tiškai valdyti tamsius mužikus, tokius, 
kaip lietuvius.

Visa knyga paaukota dergimui rusų 
tautos, paaukota istorinių faktų kraipy
mui.

Net ir kun. J. Prunskis, iš Berlyno at
vykęs vyras, negalėjo sutikti su tos kny
gos turiniu. Net ir jis, rašydamas jos 
apžvalgą, buvo priverstas pažymėti, jog 
Smetonos-Noremo knyga žemina lietuvių 
tautą. ’j

Tačiau kun. Urbonavičius (Kmitas), 
kurio redaguojamas laikraštis 1940 me
tais ragino lietuvius prašyti Hitlerio iš
laisvinti lietuvių tautą, tą plepalų kny
gą užgyrė ir perša nelaimingiesiems sa
vo pasekėjams.

Tikėsite ar ne, tąjį Kmito straipsnį 
SLA organo redaktorius išspausdino Tė
vynėje!

Mes iki šiol laukėme ir manėme, kad 
SLA apšvietos komisija, kurios pareiga 
žiūrėti, kad Tėvynė būtų vedama šva
riai, ką nors p. Bajorui už tai viešai pa
sakys. Deja, nieko nesimato!

Ir Tėvynė, SLA organas, prisideda, 
vadinasi, prie žeminimo lietuvių tautos 
ir garbinimo fašistų!

Busimajame SLA seime delegatai tu
rėtų paklaust tiek redaktoriaus, tiek ap
švietos komisijos, kodėl jie taip daro?!

Jis Gali Būti Jiems Dėkingas, 
Bet Jie Jam?...

Argentinos Lietuvių “Balsas” (š. m. 
vas. 24 d.) žymi:

“Vytautas Bacevičius gali būti dėkin
gas Argentinos lietuviam už du dalykus. 
Pirmiausia už tai, kad jie jį iš Lietuvos 
‘iškvietė’ (kaip kad jis sakosi), o paskui 
už tai, kad jie savo aukomis ir paskolo
mis jį į New Yorką nusiuntė.”

Taip, Bacevičius argentiniečiams lietu
viams gali būti dėkingas (nors abejoja
me, ar jis supranta, ką dėkingumas reiš
kia), bet klausimas, ką apie jį mano ar- 
gentiniečiai? !...

Jungtinių Valstijų lietuviuose šis vy
rukas taip “nusidėkingavo”, kad net 
nu!....

Kas Tas “Father O’Brien”?
Lotynų Amerikos Darbininkų Konfe

deracijos prezidentas, Lombardo Toleda
no, andai New Yorke pareiškė, kad yra 
susekta, jog tūlas Amerikos kariuome
nės kapelionas, katalikų kunigas O’Brien, 
turįs kokių tai ryšių su tais gaivalais, 
kurie nesenai buvo pasikėsinę nužudyti 
Meksikos krašto prezidentą Camachio.

Kas tas kun. O’Brien? Kol kas jis nė
ra susektas ir apklausinėtas. O tai reikė
tų tuojau padaryti.

Kad fūli Amerikos katalikų kunigai ga
li tokias šelmystes daryti — pilnai da- 
leistina. Turime atsiminti, jog čia gyve
na kun. Coughlinas, atviras fašistas, te
roristų globėjas. Čia yra mažesnių 
Coughlinukų, kurie vykdo savo “staršo” 
mokymus, dedasi su visokios rūšies ne
naudėliais.

Tokius reįkia kelti viešumon, kad vi
suomenė matytų. Padoresnė ji katalikų 
dvasiški ja privalėtų prisidėti prie numa- 
skavimo visokių teroristų, nes tuomi ji 
savo prestyžą apsaugotų savo pasekė
juose.

Amerikiečių kova su japonais ant New Guinea salos. Kai infanterija brenda 
skersai upelį, maŠingoneriai laiko juos apdengę. Jeigu kitoje pusėje pasirodytą 
priešai, juos gerai privaišintą amerikiečių kulkasvaidžią ugnis.

Kas Ką Rašo ir Sako
PAGAL JŲ DARBUS PA- 

ŽINSIME IR JUOS
Tasai “Vyriausias Lietu

vių Komitetas”, apie kurį 
tiek daug su tokiu karštu 
užgynimu rašo profašistine 
spauda (Draugas, Naujie
nos, Amerika), išleidęs pa
reiškimą “Į Lietuvių Tau
tą”. Pareiškimas tilpo toje 
spaudoje ir buvo plačiai ko
mentuotas, girtas, aukštin
tas. Bet kaip tik iš to jo at
sišaukimo galima spręsti, 
kad jis, tasai Komitetas, 
susideda iš lietuvių tautos 
priešų ir išgamų. Jame, be 
abejonės, bus susispietę ne
mažai. ir Hitlerio agentų. 
Nes minėtas atsišaukimas 
labai švelniai kalba apie o- 
kupantus, o apie okupan
tams parsidavusius niekšus 
tiesiog aniuoliškai atsilie
pia. Girdi:

“Vokiečių pastatyti ‘val
džios’ pareigūnai kviečiami 
būti sąmoningais lietuviais 
ir daryti tik tai, kas nau-1 
dingą mūsų tautai ir mūsų 
ateičiai.”

Nei vieno pikto žodelio 
prieš tuos Hitleriui parsi
davėlius. Nei žodeliu jiems 
nepagrumojama, kad jie 
turės atsakyti prieš liaudį 
už jų parsidavimą okupan
tams, kai Lietuva bus išlai
svinta.

Bet pasiklausykime seka- 
mo pareiškimo:

“Dėl ruošiamos vyrų mo
bilizacijos Komitetas jau 
dabar pasisako, kad šitai 
okupantams neleidžia tarp
tautinė teisė. Lietuvių tau
ta vieningai nusistačiusi, 
reikalui esant, ryžtingai ko
voti su pirmuoju krašto o- 
kupantu — rytų barbaru, 
tačiaus lietuvius kovai pa
šaukti ir mobilizaciją vyk
dyti gali tiktai teisėta su
vereninės Lietuvos valsty
bės vyriausybė savo tautos 
interesams ginti.”

Tie du žodžiai — “rytų 
barbaru” — mūsų pabrau
kti. Tai didžioji Sovietų Są
junga šitaip yra “Vyriausio 
Lietuvių Komiteto” pava
dinta ! Ar bereikia platesnių 
komentarų bei aiškinimų, 
kokio plauko žmonės su
daro tą Komitetą?

Patsai terminas “rytų 
barbaras” pasiskolintas iš 
Goebbelso. Tai naciai skel
bė pasauliui, kad jie einą 
pasaulį gelbėti nuo “rytų 
barbaro”. Tai nacių agentai 
visuose pasaulio kampuose 
šitaip bjauriai plūsta tą di
dįjį kraštą — Sovietų Są- 
jungą!

Niekur, visam’ilgam pa
reiškime, tasai išgamiškas, 
kvislingiškas k o m i t e tas 
barbarais nevadina vokiškų
jų plėšikų. O visas svietas 
dabar mato ir žino, kad na
ciai yra pikčiausi barbarai 
— piktesni už visus visais 
amžiais buvusius barbarus.

“Vyriausiam Lietuvių Ko
mitetui” barbarai ne tie, 
kurie turi pavergę lietuvių 
tautą ir ją naikina, ne tie, 
prieš kuriuos sukilo visas 
padorusis pasaulis, ne tie, 
prieš kuriuos veda mirtiną 
kovą Jungtinės Tautos, bet 
Sovietų šalis, kuri ateina 
Lietuvą išlaisvinti, kurios 
geriausių sūnų milijonai jau 
krito kovoje už žmonijos 
progresą ir laisvę!

Ko verti Grigaičiai, Lauč- 
kos ir Šimučiai, kurie šitą 
“Vyriausį Lietuvių Komite
tą” užgiria ir jo pareiški
mus su užgyrimu talpina? 
Kęno agentai jie yra? Kam 
jie tarnauja?
Kam jie tarnauja, kai Hit

lerio nukaltu pavadinimu 
plūsta geriausius amerikie

čių talkininkus, pačius drą
siausius pasiaukotojus šioje 
istorinėje kovoje už žmonių 
ir tautų gyvybę ir laisvę?

SOCIALIZMO BAUBAS 
NEIŠGĄSDINS KANA

DOS ŽMONIŲ
Kaip Jungtinėse Valstijo

se, taip Kanadoje reakcinis 
elementas jiesko naujų bau
bų žmonių gąsdinimui. Tuo 
tarpu, pasak / Kanados 
Liaudies Balso, kanadiečiai 
reakcijonieriai bando socia
lizmą pasidaryti tuo bau
bu. Laikraštis sako:

Kanados industrialistai su
darė kitą organizaciją kovai 
prieš “valstybinį socializmą.“ 
Nauja organizacija, su Tres- 
trail ir James priešakyje, nu- 

- sistačiusi išleisti dideles su
mas pinigu propagandai 
prieš socializmą.

Ko norima atsiekti su ko
va prieš socializmą ? Kaip 
mes žinome, šiuo tarpu nie
kas nemano įvesti socializ
mą Kanadoje. CCF dažnai 
kalba apie nacionalizaciją, 
bet CCF dar tik kalba. O jei
gu ir būtų išrinkta CCF val
džia kurioj nors provincijoj, 
tai nieko panašaus neįvyktų.

Tie industrialistai, kurie 
mobilizuojasi kovai prieš taip 
vadinamą “valstybinį socia
lizmą,“ siekia daug plačiau. 
Jų tikslas kovoti ne tik prieš 
pažangias partijas, kurios tu
ri galvoje socializmą, kaip 
galutiną siekį, bet ir prieš 
valdžią, kuri karo verčiama 
kišasi daugiau į industrialis- 
tų interesus, negu kad kišda
vos! anksčiau.

Industrialistai norėtų lais
vų rankų visame kame. Jiems 
norisi turėti individualę lais
vę, tai yra, laisvę žiūrėti tik
tai savo interesų, nepaisant 
visos šalies interesų.. Tai di
džiųjų industrialistų ir ban- 
kierių žygis prieš visą visuo
menę, kuri nori reformų ir 
kitokių pagerinimų.

Bet jie pučia prieš vėją. 
Kanados žmonės žino, kad 
niekas nemano įvesti vieno
kį ar kitokį socializmą prieš 
jų norą. Kita, socializmas 
šiandien nėra naujenybė. So
cialistinė šalis dabar pasiro
dė tvirčiausia, štai ką New 
York Times parašė apie so
cialistinę šalį:

“Komunistinė valstybė iš
auklėjo armiją, kuri geriau 
vadovaujama ir veikiausiai 
geriau aprūpinta reikmeni
mis negu vokiečių, ir kuri pa
jėgė be pertraukos vesti 
ofensyvą per devynius mė
nesius.

“Sūnūs vyrų, nemačiusių 
reikalo kariauti 1917 ir 1918 
metais, pasirodė tokiais pa
siryžusiais kovotojais, kokius 
pasaulis retai kada nors ma
tęs. Iš imperijinių 1917 metų 
puvėsių išaugo nepaprastai 
stipri pajėga.“ Taigi, socia
lizmas tiktai pakėlė šalį.

Šypsenos
Teisme

— Ar tamsta pripažįsti 
skolą, ar ne? — klausia tei
sėjas atsakovą.

— Man rodos, ponas tei
sėjau, kad tamstos pareiga 
rasti atsakymą į šį klausi
mą, — atsako šis. ,

Reikalingas Klausimas
Mano žmona niekuomet 

nesibara, kai aš vėlai atei
nu namo. Ji tik purto gal
vą.

— Kieno galvą? Savo ar 
tavo?

Dienos Darbas
— Turiu tiek skolų, jog 

nebegaliu naktimis miegot!
—Vargšeli tu mano! Kaip 

tu gyveni be miego?
Miegu dienomis.

Penktadienis, Baland. 21, 1943

CIO prezidentas Philip Murray pasitinka Hugh Wil
lett, 12 metų, Textile Workers Unijos narį, atvykusį su 
11 kitų jaunučių darbininku į Washingtona išdėstyti 
jaunų darbininkų problemas J. V. Vaikų Biuro Komisi
jai, turinčiai pareigą prižiūrėti vaikų problemas karo 
laiku. (Federated Pictures).
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DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

Mėšlungis Raumenis Sutraukia 1 įleist į juos daugiau kraujo, 
Tur būt, visi žino mėšlungį. I P/askleist vietos arterijas, gi- 

Daugelis nekartą ant savęs pa-j ia:,p?. vepuo
L - • • 4. • ; Vadinasi, viena tų meslun-tyre, o jei ne, tai girdėjo nuo; . . vgių priežastis yra netikęs rau

mens audinių kvėpavimas, jų 
pritroškimas dėl stokos deguo
nies, del menkos kraujo apy-

kitų.
Mėšlungis dažniausia suima 

traukyti kojų raumenis nak
ties metu ir poryčiais, ypač se
nyvam žmogui. Bet nebūtinai 
ir senyvam. Ir apyjaunį ir jau
ną mėšlungis kartais paka- 
muoja. Nėščioms moterims, 
antrojoj nėštumo pusėj, apy- 
dažniai prisieina tampytis dėl 
tų įkirių traukučių, tų plėšta- 
rankių arba raumenių spazmų.

Nuo kokio smarkesnio timp
telėjimo, pasiraivymo, išsitie
siant lovoj arba ant kito šono 
apsiverčiant, tik šmakšt ir su
griebia mėšlungis koją tempt. 
Gali ir bet kur kitur įsimest.

Tatai labai panašu į plėšta- 
rankį, kai jis sugriebia sujau
dintą plaukiką, nuo perdaug 
smarkaus plaukimo šaltam 
vandenyj, ypač jei plaukėjas 
nepratęs, neįgudęs arba persi
gandęs.

Tatai taipgi panašu į seno 
žmogaus kojų spazmus, kurie 
įvyksta dėl arterijų kietėjimo 
ir siaurėjimo, — dėl kraujo 
apytakos menkėjimo raume
nų grupėse (intermittent clau
dication).

Nuo ko ir kaip paeina tie 
nelemtieji mėšlungiai? Kaip 
jų atsikratyti?

Keletas bruožų sueina į mėš
lungio paveikslą. Pat pirma, 
tai lyg ir koks pritroškimas 
raumenų audiniuose'. Perma- 
žai raumenys gauna iš kraujo 
deguonies (oksigeno), to ne
pavaduojamojo gyvybės nešė
jo. Kaip tik taip ir pasitaiko 
nakčia, ramiai miegant ir lėtai 
savaimingai kvėpuojant ir rau
menims nesimankštant. Pasi- 

I daro tolimėšniuse nuo širdies 
raumenyse kraujo apytakos 
sutingimas (stagnacija). Ma
žiau tada daeina deguonies į 
raumenų narvelius, į jų plušus, 
ir jie dėlto užsiteršia susidariu
siomis nudėvėtomis medžiago
mis (mėsapienrūkščia, sarco- 
lacūc acid), kurias paprastai 
padeda perdeginti ir pravaly
ti tas gaivingasis deguonies 
gazas. Tai vienas bruožas, vie
nas stambus priežastinis veiks
nys.

Beje, čia daug yra bendru
mo su krūtinės varstymu (an
gina pectoris), kai sugriebia 
širdį skausmai. Kai širdžiai 
prisieina smarkiau pasidarbuo
ti ir pavargti, kuomet jos lau- 
menys gauna permažai krau
jo ir permažai deguonies, tai 
ir širdis kenčia nuo deguonies 
bado (oxygen hunger, anoxia, 
histanoxia), ir tada ją varsto 
pragariniai skausmai.

Kad atitaisius dalyką, reikia 
sumažinti raumenų darbas, su
mažinti jų įtempimas, — rei
kia atsileist, sUliaunėt, masa. 
žuojąnt, braukant, raumenis 
atliuosuot. Ir taipgi reikia pa
ragint audinių

takos.
Yra d a du brūkšniai, kurie 

padeda sudaryti mėšlungio pa
veikslą. Stoka cukraus—deks- 
troso — glikogeno, stoka 
kraujacukrio, to būtinojo rau
menų maisto jųjų jėgai gamin
ti. Ir stoka kalkių kraujo skys
čiuose, stoka tos visuotinos sta
tomosios medžiagos, būtinos 
ne tik kaulams, dantims, krem
zlėms, nariams, bet ir raume
nų ir nervų plušams.

Stoka kalkių-— kalkių ba
das (calcium hunger, hypocal
cemia) susidaro dėl netikusio 
maisto, kai jdme permažai to 
esmingojo mineralo. Stoka pie
no, sūrio, kiaušinio trynių. Nuo 
kalkių bado atsiranda da vie
na ypatinga mėšlungio rūšis— 
tetany, kur paveikslą padeda 
sudaryti ir apsilpusios užusky- 
dinės liaukos (hypoparathy- 
roidemia). Viršinkstinės liau
kos (adrenalines) irgi padeda 
išlaikyti ir valdyti raumenų 
toną. Nėščioms moterims per
mažai pasilieka kalkių orga
nizme, nes jos eina gemalui 
rutuliuoti.

Čia vaistas: daugiau kalki
nių valgių—pieno, sūrio. Taip
gi gerai imti kalkių tabletes ir 
vitaminas D.

Stoka cukraus arba cukraga- 
mių krakmolų, angliavandžių 
(carbohydrates) sukelia mėš
lungį. Cukraus būtinai reikia 
raumenų ir širdies energijai. 
Per ilgą naktį cukrus iš krau
jo susieikvoja, ir į parytį per
mažai jo esti raumenims ( ho- 
poglykemia). Gulant, gerai pa
imt medaus, saldainio, rudojo 
cukraus, apelsino.

Senam žmogui iššaukt nak
tinius mėšlungius padeda ir 
sugedę kojų kraujagyslės, ar
terijų sklerozas ir jų spazmin- 
gas susignybimas. O čia da ir 
cukraus stoka ir kalkių stoka 
ir deguonies stoka. Tai ir ne
stebėtina, kad raumenis plėš- 
larankis plėšo, skaumas sig
nalus daro, kad reikia atpildy
ti anie trūkumai, reikia atsi
teisti su motina gamta.

BERLYNAS VADINA ROMA 
“ATVIRU MIESTU”

London. — Berlyno radi
jas atsišaukė į Airijos mi
nister j pirmininką de Vale
rą, kad perkalbėtų Jungti
nes Valstijas ir Angliją ne- 
bombarduot Romos, nes Ro
ma, pasak nacių, esanti “ne
karinis, atviras miestas.”

Tuo pačiu laiku anglų- 
amerikiecių oro žvalgai vėl
pastebėjo, kad vokiečiai is 
šiaurių siunčia Romon daug 

kvėpavimą, kariuomenės ir įrenginių.

i



Penktadienis, Baland. 21, 1944 Laisve—Liberty, Lithuanian baily l'rečias Puslapis

ii

BINGHAMTON,
į Vestai 
kapines, 
melodi-

Numirė Leonardas Tvarijonas lių palydėjo velionį
Tvarijonas buvo kilęs iš Lip- Hills Memorial Park 

niškių kaimo, Krekenavos pa- kur, gaudžiant liūdnų 
apskr., jų muzikos aidams, tapo palairapijos, Panevėžiu 

valstiečio ūkininko sūnus. 
Amerikon atvyko 1911 metais. 
Visą laiką išgyveno Bingham- 
tone, o dirbo Endicott-Johnson 
čeverykų industrijoj.

Jis buvo ilgametis narys 
mūsų miesto žymesniųjų lietu
vių organizacijų: Lietuvių 
Tautinės Bendrovės, kuri yra 
savininkė Lietuvių Svetainės; 
Literatūros Draugijos kuopoj 
priklausė bene nuo pat kuopos 
įsikūrimo (1915 m.); Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
kuopoj priklausė nuo pat įsi
kūrimo dienų. Aušros Choro 
gyvavimo laike jis buvo cho
ro narys, dalyvaudavo ne tik 
dainavime, bet ne kartą ir 
scenos veikalų vaidinime; rū
pinosi choro palaikymu. Dau
gelis lietuvių prisimena Tvari- 
joną vaidinant Miko Petraus
ko operetėje “Kaminkrėtis ir 
Malūnininkas,” malūnininko 
rolę, operetėj “Silvijoj” — 
kunigaikščio Tabytum rolę. Be 
to, jį prisimena kaipo nuošir
dų organizacijų komisijų dar
buotoją ir kartais einantį tai 
vienos, tai kitos organizacijos 
komiteto nario, pareigas, 
priklausė ir į seniausią 
miesto lietuvių pašalpinę 
Juozapo, draugiją, 
met švęs 40 metų 
sukaktį.

Jis 
šio 
Šv. 
šie-kuri 

gyvavimo

dotas, balandžio 15 d.
Prie kapo teko pasakyti kal

bą, atžymint Leonardo drau
giškumą, jo veiklą organizaci
jose, jo viltis; palinkėti ra
maus pailsio.

Palydovai nuo kapinių bu
vo pakviesti Lietuvių Svetai
nėn užkandžiams. čia visa ei
lė draugų pasakė apgailavi- 
mą, kad netekome gero drau
go. Čia liuosu noru tapo su
dėta kelios dešimtys dolerių į 
Lietuvai Pagalbos 
Fondą, kurio vietinio 
iždininku yra Ignas 
ir jis priėmė pinigus.

žymėtina, kad Literatūros 
Draugijos 50 kuopa, iš Ro
chester, N. Y., atsiuntė Ade
lei Tvarijonienei simpatijos te
legramą, K. Bukčienė ir E. Va
laitienė iš Brooklyno atsiuntė 
simpatijos laiškus; ir daugelis 
užuojautos laiškų gauta iš ar
čiau.

šermenyse dalyvavo Adelės 
dėdienė, šemežienė, iš Bata
via, N. Y. ir Tvarijono pusbro
lio sūnus, karys Alekas Tva
rijonas su žmona, iš Kentuc
ky.

Leonardo tėviškėj, Lietuvoj, 
prieš karą buvo gyvi du bro
liai ir viena sesuo ir sena mo
tina. čionai paliko nuliūdusią 
žmoną Adelę ir pusseseres: H. 
žukienę, E. čeponienę ir P. 
Jasilionienę.

St. Jasilionis.

Aukos Lietuvai Pagalbos Tei-

Teikimo 
skyriaus 
Liužinas

Laidotuvių Proga
Balandžio 14 d. Literatūros 

Draugijos 20 kuopos susirinki- 
■ me narių atsistojimu pareikšta 
pagarba mirusiam nariui Leo
nardui Tvarijonui. Kartu su
dėta $5.25 aukų ir nutarta 
skirti Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Fondan.

Bal. 15 d., po Tvarijono lai
dotuvių, 
kviesti i 
džiams 
$47.75.

! $53.
čia dedame

, palydovai buvo pa- 
Liet. Svetainėn užkan- 

ir čia 
Tai

vėl sudėta 
viso susidaro

J. ir K. Woiciek $5.50.
S. ir P. Jasilionis $5.25.
Adelė Tvarijonienė $5.
Ant. Klimas $3.
Ign. Liužinas $2.50.
Po $2: L ir H. Vėžis, P.

A. Mačiukas, J. ir E. Strolis ir 
Theodore John.

Po $1.50; V. Kaminskienė,

ir

au koto jų var-
Politiniame nusistatyme L. j dus (kurie aukojo abiejose 

Tvarijonas visuomet buvo ga- rinkliavose, tų aukos sudėtos į 
na pastovus komunistinio ju-; vieną sumą), 
dėjimo šalininkas ir rėmėjas ;| 
buvo dienraščio Laisvės nuola
tinis skaitytojas, rėmėjas ir, 
pirmesniais laikais, platinto- 
jas-agentas.

Tvarijoną net ir paskutinė
mis gyvenimo dienomis džiugi
no Tarybų Sąjungos karo lai
mėjimai ir lankė tos viltys,
kad, pasveikus, teks dar nu- J. A. žemaitis ir J. A. Kirei- 
vykti į išlaisvintą Lietuvą.

1929 metais Tvarijonas lan
kėsi Lietuvoj pasimatyti su te-j A. Mainionis, A. šemežienė, J. 
vais, broliais ir seserimis, iš 
naujo pamatyti tuos takus, ku
riais bėginėjo kūdikystės ir 
augimo metais. Ten jis susipa
žino su Adele šemežyte ir su
situokė. Jam grįžus Amerikon, 
neužilgo atvyko ir jo jauna 
žmona, kuri greit sutapo čio
nai su pažangiąja sriove ir jau 
daug prisidėjo savo darbais: 
dainoje, vaidinime, pramogų 
ruošime. Jos darbai, žinoma, 
nemažai džiugino Leonardą.

Jau keletas metų, kaip 
Tvarijonas pradėjo jausti svei
katos palūžimą. Buvo laiko
tarpiai, kada prisiėjo ligonbu- 
tyje pagulėti ir namie pasilsė
ti, bet į pilną tvirtumą jau 
nepavyko atgrįžti. Porą savai
čių prieš mirtį, darbe pasijuto 
kūno veiklos paralyžiavimą. 
Buvo nuvežtas ligoninėn, bet 
atsikelti jau nebeteko. Užgęso 
gero draugo gyvybė, dėlei ku
rios jam teko ir kančių pa
kentėti ir ašarų lieti. . . Nu
mirė balandžio 12 d. rytą.

Velionio kūnas buvo pašar
votas gražiame savo namely
je, kur jam teko pagyventi vos 
kelis metus: 45 Orton Ave. 
Draugų ir giminių simpatijos 
pareiškimais, sugabenta į šer
menis labai daug puikių gėlių. 
Daug žmonių atsilankė pa
žvelgti paskutinį kartą į miru
sį draugą; ilga eilė automobi-

lis.
Po $1: J. B. Navarauskas,

Dzidulionis, L. Mainionis, M. 
Bekerienė, B. Kasteinienė, II. 
Pagiegalienė, Alex ir K. Tva- 
rijonas, John Strole, P. Skre- 
bis, K. ir A. Dzidulionis, K. 
Staniulis ir M. Breivienė.

Po 75c: H.
Mikolajūnas.

Po 50c: K.
G. E. Slesser,

Žakienė ir P.

Juozapaitienė, 
A. Bafdzevi- 

čienė, N. Garnienė, P. Juoza- 
paitis, A. Navalinskas ir J. K. 
Navalinskienė.

U. šimoliūnienė 25c.
Aukas užrašinėjo A. Kirei- 

lienė, o pinigus priėmė virš- 
minėto fondo vietinio skyriaus 
iždininkas L Liužinas.

Aukotojams priklauso dide
lė padėka!

Jasilionis.

Nuoširdi Padėka
Netekus brangaus gyvenimo 

draugo Leonardo Tvarijono, 
susilaukiau nuo draugų ir gi
minių labai daug simpatijos 
pareiškimų: laiškais, gėlėmis ir 
žodžiu. Aš visa tai labai bran
ginu! Tariu nuoširdžią padėką 
visiems gėlių siuntėjams, šer
menų ir laidotuvių dalyviams, 
visoms draugėms, draugams ir 
giminėms, kurie padėjo suruoš
ti pietus. Jaučiu, kad visi pa
dėjo man nešti tas slegiančias 
liūdesio valandas. Dėkui.

AdeZe Tvarijonienė.

W i/.JI

arJ. V. 8-tos Kavalerijos Brigados grupes, palikusios užpakalyje savo metalinius 
gyvus žirgus, brenda link Lorengau pavandenio prie Manus salos, Admiralty salyne, 
sustiprinti ten anksčiau išsikėlusius būrius. (U.S. Signal Corps radiophoto per Fede
rated Pictures).

A. L. D. L. D. REIKALAI
Garbės Kuopos

šiemet Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariai geriau moka 
duokles, kaip kitados. Taip ir 
reikia! Būtų labai gerai, kad 
visi nariai sumokėtų, duokles 
iki liepos 1 dienos, kaip reika
lauja mūsų Konstitucija. Iki 
vidurio balandžio į garbės 
kuopų tarpą pateko sekamos 
kuopos, kurios sumokėjo už 
visus narius duokles, arba jau 
pasiekė 1943 metų narių 
čiu. c
Kp .No. Miestas

Portland
Cambridge 
Gibbstown 
Fort Williams 
Jersey City 
Shenandoah 
Windsor 
New* York 
C. Brooklyn 
So. Bend 
La Porte 
Scranton 
Scranton 
McKees Rocks 
Nashua 
Ottawa 
Montreal 
E. St. Louis 
Middlefield 
R i d ge w o o d -B r o o k 1 y n 
Racine 
Livingston 
Lethbridge 
Bridgewater 
Summerlee 
New Kensington 
St. Clair 
Peoria 
Schenectady 
Kenosha 
Kapuskasing 
Sudbury 
Plymouth 
Burlington 
Hudson

109-A Toledo 
111 
113 
117 
118 
120 
123 
124 
133 
137 
139 
145 
147 
148 
150 
152 
153 
160 
161 
166 
167 
176 
180 
187 
198 
207 
209 
212 
217

skai-

4
8

15-B
16
17
21

24

36
38
39
40
42
46
47
49
51

69
71
73
74
76
82
91
94

96
97

103

Butte 
Hamilton 
Shelton 
White Plains 
Hillcrest 
Gary, 
Girardville 
Camden 
Montreal 
Coleman 
Los Angeles 
S. Brooklyn 
W. Frankford 
Chicago 
Red Lake 
San Francisco 
Benld 
Seattle 
Stamford 
Sheboygan 
Athol 
Wilmerding 
Chicago 
Oakland 
Hart 
Trenton 
Bayonne 
Winnipeg

Kaip matome, tai jau turi
me 64 garbes kuopas. Kaip 
kurių kuopų valdybos daug ir 
sunkiai padirbėjo. Drg. P. Šle
kaitis, sekr. 39 kp., iš Scran-, 
ton, rašo, kad jis ėjo pas na
rius į stubas, kolektavo ,ir 5 
naujus narius gavo, kad dar]

Detroito Žinios

' 47. Montreal 20
137 Montreal 20

1 Brooklyn 14
146 Chicago 13
55 Ridgewood 11
38 Scranton 10
79 Roseland 9
11 Worcester 7

162 Toronto 7
103 Hudson 6
116 Chicago 6
145 Los Angeles 6
39 Scranton 5
86 Chicago 5
94 Kenosha 4

190 Cleveland 4

Sąryšio Konferencija

šį sekmadienį, balandžio 
23 d., 1 vai. po pietų, įvyks 
Detroito Organizacijų Sąryšio 
delegatų konferencija, 4097 
Porter St. Konferencija bus 
svarbi, nes bus daug reikalų 
aptarta, kaip tai, spaudos pik
niko reikalai, Amerikos De
mokratinių Lietuvių Tarybos 
darbai, bendras visų organiza
cijų piknikas ir t.t. Todėl kvie
čiame viso Sąryšio delegatus 
ir Sąryšyj prigulinčių organi
zacijų . valdybas. Nepamirški
te, kad vakare bus mūsų org. 
bendras parengimas, todėl bū
kite laiku, kad galėtume be 
skubinimo baigti konferenciją 
ir nueiti į parengimą.

Sąryšio Sekr., ,' 
J. K. Alvinas.

Scenos Komedija ir Koncertas
Baigkime šį žiemos sezoną 

linksmai mūsų bendrame pa
rengime šį sekmadienį.

štai paskutinis pranešimas 
ir pakvietimas Detroito ir apy
linkės lietuviams. Baland. 23 
d. įvyks didelis ir linksmas pa
rengimas Westsaides organi-

zacijų. Rengia: LDS 21 kp., 
LLD 52 k p. ir didžiulis Aido 
Choras. Bus perstatyta dviejų, 
veiksmų komedija “šalaput- 
ris,” dalyvaus: rusų stygų or
kestrą ir šokikai, Aido Choras 
su muzikalėmis dainomis. 
Įvyks Lietuvių Svetainėje, ant 
25-tos. Pradžia nuo 5 vai. va
kare. Pirkite tikietus iš anks
to, nes prie durų bus bran
giau.

Kurie turėjote pirkę tikietus 
operetės “Pepita,” galėsite 
juos prie durų pamainyti ant 
vėlesnių tikietų ir gausite at
gal grąžos, nes dabartinis ti- 
kietas yra pigesnis. Programa 
bus pradėta pažymėtu laiku.

M. Alvinienė, 
Komisijos Narė.

Oakland, Calif.

Worcester, Mass.

išrinkti 
ir dau- 
mažose 
kad iki

kovo mėnesį į garbės kuopų 
listą pakėlus savo kuopą. 
Panašiai darbavosi ir kiti kuo
pų viršininkai.

Tūlos kuopos dar nėra pil
nai susimokėję, bet jos jau ne
toli. Brooklyne 1 kp. jau pa- 
simokėjus už 86 narius, Chi
cagoj, 19 k p., už 85 ir 146 
kp. už 51. Worcesteryj, drg. 
Simano Janulio vadovystėj, 11 
kuopa jau mokėjo už 49 na
rius. Binghamtone, 20 kuopa, 
per drg. S. Jasilionį, sekr., jau 
mokėjo už 52 narius ir eina 
prie pabaigos. Clevelande, 22 
kp., pasimokėjo už 63 narius. 
Toronto, 162 kuopa, pasimo
kė jus už 89 narius, o didžiau
sia, ALDLD 52 kuopa, Detroi
te, kur sekretorium yra drg. 
J. K. Alvinas, yra pasimokė- 
jus už 147 narius. žinoma, 
kad didžiosioms kuopoms, kur 
yra daug narių, sunkiau iš vi
sų narių greitu laiku 
duokles, bet ten yra 
giau veikėjų, negu 
kuopose. Lauksime,
Pirmos Gegužės dar visa eilė 
kuopų liks pakeltos į garbės 
kuopų tarpą.
Kas Remia Knygų Leidimą?

Karo sąlygose ypatingai pa
brango spaustuvės darbai ir 
tas atsiliepia ant Literatūros 
Draugijos. Mes pasitikime, 
kad kuopos ir nariai paaukos 
po dolerį kitą knygų leidimui. 
Kuopoms ir apskričių komite
tams jau išsiuntinėjome laiš
kus ir blankas tuo reikalu.

šiuo laiku gavome knygų 
leidimui aukų nuo sekamų 
draugų ir organizacijų :1

ALDLD 86 kp., Chicago, 
per drg. A. Pasilis, aukavo $2.

Drg. J. Purtikas, iždininkas 
40 kp., Pittsburgh, paaukavo 
$8.55. Pinigus sekamai pa
skirstė. $3 Laisvei, $3 knygų 
leidimui ir $2.55 pundeliams 
lietuviams kovotojams .

Draugai G. Bendox ir A. 
Kupstas, iš E. St. Louis, auka
vo po $2.

ALDLD 187 kp., Chicago, 
per A. Butkų, aukavo knygų 
leidimui $5.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū ir prašome 
tas kuopas ir narius, kurios 
dar neaukavo, tai paaukoti, 
pagal išgalę.
Kiek Gavome Naujų Narių?

Vajuje lenktyniuoja Chica
gos apskritys su 
draugais. Chicaga 
džiausią lietuvių 
Amerikoj, o Kanadoj 
si ir energingiausi

Po 3 naujus narius gavo: 2 
kp., So. Boston;* 10 kp., Phi
ladelphia; 20 kp., Bingham
ton ; 66 kp., Grand Rapids.

Po 2 naujus narius gavo: 4 
kp., Portland; 7 kp-, Spring
field, 15 kp., F. Williams; 17 
kp., Shenandoah; 40 kp., 
Scranton; 65 kp., Racine; 92 
kp., Cicero; 118 kp., White 
Plains; 187 kp., Chicago; 217 
kp., Winnipeg ir 218 kp., 
Scotville.

Po 1 naują narį gavo : 9 k p., 
Norwood; 21 kp., Windsor; 
46 kp., Ottawa; 44 kp., Lo
well; 63 kp., Bridgeport; 68 
kp., Hartford; 69 kp., Leth
bridge; 77 kp., Cliffside; 81 
kp., /Brooklyn; 85 kp., Haver
hill; 113 kp., Hamilton; 147 
kp., S. Brooklyn; 150 kp., Chi
cago ir 155 kp., Worcester.

Pasidarbuokime naujų narių 
gavime, vajus tęsis iki birže
lio 1 dienos. Atminkite, kad 
narys moka tik $1.50 į metus 
duoklių, gauna žurnalą šviesą 
per visus metus ir gaus šiemet 
labai svarbią knygą “Lietuva 
Ugnyje,” kuri parašyta apie 
lietuvių tautos kovas prieš bar
bariškus hitlerininkus. Knyga 
yra baigiama spausdinti.

Pereitais metais mes išlei
dome svarbią istorinę knygą: 
“Didysis Lietuvių Tautos Prie
šas,” jos dar turime, kurie no
ri gauti, tai nauji nariai primo
ką 50 centų už ją. Kitų laidų 
knygų duodame veltui po vie
ną.

Ačiū Graboriui LeVandai

Liet. Literatūros Draugijos 
155 moterų kuopa gerai vei
kia. Ji turėjo daug parengimų 
ir vėlesniu laiku turėjo senų 
daiktų išpardavimą ir padarė 
gražaus pelno. Garbė draugei 
A. Stankienei, nes ji sunkiai 
dirbo. Pelno padaryta virš 
$70.

Parengimo dienoje dirbo 
draugės Balčiūnienė, A. Stan- 
kienė, Szukienė, ir Valančaus- 
kienė. Ačiū joms. Jos pasiža
dėjo ir ateityje dirbti.

A. W.

Philadelphia, Pa.
Sgt. Albertas G. Ramulis, 

3220 Gaul St., ball turret gun
ner, matė, kaip vokiečiai nu
šovė 22 bombanešius - Lekian
čias Tvirtoves. Jų orlaivis “Ge
nerolas Ike” ir šimtai kitų, 
sėkmingai atlikę užduotį, lai
mingai grįžo į savo stotį.

- :-♦ -:- - :-
Sophie Naujunienė, 2118 

Wallace St., gavo žinią iš ka
ro departmento, kad jos sūnus 
Juozas Naujunas sužeistas 
Viduržemio Jūros srityje.

M. Jocienės duktė Cecilia, 
mokytoja, serga, randasi Ge
neral ligoninėj. Be mokyklos 
darbo ji daug dirbo pirmos pa- 
gelbos kursus imdama, slaugių 
pagelbininkės ir daug kitų dar
bų civilinio apsigynimo. Persi- 
dirbimas, neganėtinas poilsis, 
pakirto jos spėkas, apsirgo. 
Linkiu greitai pasveikti. *

S. V. Ramutis.

Nereikia Pasiduoti Sunkumam

Mūsų ALDLD 198 kuopos 
susirinkime, vasario mėnesį, 

; knygų patikrinimo komisija 
pranešė, kad kuopos iždas 

j veik tuščias, o čia po ranka 
(turime atsišaukimų prašant 
aukų.

Ką daryti ? Kasierė, drg. 
Karosienė apsiima uždėti už 
kuopą, tai yra, būti kuopos 
iždo apmokėtoja, bet kaip pa
daryti pinigų, kad atsilyginti 
iždininkei už tokį gerumą. 
Matote, rengiame parengimus, 
bet pelną skiriame kitiems rei
kalams, tai ir nėra kaip kuo
pos iždas pakelti. Gi, jeigu 
rengi parengimą kuopos nau
dai, tai iš toliau draugų nega
li prisiprašyti.

Vis vien nutarėme aukoti 
Vilnies bazarui $5 ir Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui , 
$10.

Kad pataisyti iždo padėtį, 
surengėme du vakarus, vieną 
po kitam. Abu buvo pasekmin
gi, mat, rengėjai pavartojo 
įvairesnius būdus. Balandžio 5 
d. susirinkime raportuota, kad 
antras parengimas buvo dar 
pelningesnis. Todėl kuopa iš
rinko visiems metams J. Ka
rosą ir K. Jankauskienę į pa
rengimų komisiją visiems me
tams.

Kadangi kuopos ižde atsi
rado pinigų, tai, perskaičius at
sišaukimus, nutarta paaukoti 
sekamai: Pirmos Gegužės pro
ga, paramai politiniams kali
niams $5; Liaudies Balsui, ka
nadiečių savaitraščiui, $5; 
Lietuvių Meno Sąjungai $5. 
Nupirktas dar vienas Vilnies 
Šeras už $10, vietiniam anglų 
kalboj dienraščiui “Peoples 
World” $10 ir atmokėta $15 
pirmiau padarytos skolos. Ma
tote, veikiant galima padaryti 
pelno ir paremti reikalingas 
įstaigas.

J. Yankauskas,
Kp. Korespondentas.

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE

Kanados 
yra di- 
kolonija 
jauniau- 
lietuviai.

Dar lenktyniuoja Chicagos 19 
kuopa ir Detroito 52 kp. už 
pirmenybę, kuriai iš šių kuo
pų priklausys garbė didžiau
sios ALDLD kuopos. Detroitas 
per daugelį metų turi tą gar
bę, bet Chicagoj 19 kuopa tu
ri gabių veikėjų ir ten veikia 
Draugijos veteranas Leonas 
Pruseika. Iki dabar, sekamai 
stovime naujų narių gavime:

Graborius Juozas LeVanda 
(Levandauskas), kuris užlai
ko šermenų koplyčią 337 
Union Avė., Brooklyne, prieš 
kelis metus parašė knygą 
“Gyvenimo Saulėleidis” apie 
įvairių tautų ir tikybų žmonių 
Ihidojimus. Tai stambi, 300 
puslapių knyga.

Graborius J. Levandauskas 
paaukavo Literatūros Draugi
jos centrui kelis šimtus knygos 
egzempliorių, kaipo dovaną 
Brooklyno ir apylinkės na
riams. Knyga yra dalinama 
veltui šios apylinkės nariams. 
Jeigu kas iš organizacijos na
rių norėtų toliau gauti šią do
vaną, tai privalo padengti 
centus persiuntimo lėšų.

D. M. Šolomskas,
ALDLD Sekretorius, 

. 46 Ten Eyck St.,
Brooklyn 6, N. Y.
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Kiek Gavo
Lavintis, šviestis niekadKp. Miestas Narių

19 Chicago 27 nėra pervelu. Skaitykit ge-
52 Detroit . ’1 o 27 ras knygas.

1. Balanced Brand Vitamin—B-Complex tabletėlės viso kūno sveikumui, 
geram apetitui, ir naudinga tiems, kurie turi palinkimą j Chronišką 
Alkoholizmą. 250 tab. $2.30, dvi bonkos už $3.98, arba 1000 už $6.95.

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

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

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

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

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

8. P. B. LAX tabletėlės, 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 įvairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25.

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

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

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu 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<
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Paulių Laiškas Laisvės 
Redakcijai

NEBŪKITE NERVUOTI

(Tąsa)
. Kambaryje darėsi ankšta. Aukštas 

darbininkas tikrino Vorobeikos atneštą 
šautuvą.
• — Naujutėlis! Durtuvas pritvirtina
mas šitaip: viens, du, ir baigta!

Rajevskis klausinėjo darbininkus apie 
nuotaikas kaimelyje.

Jadvyga nuėjo padėti Olesei. Raimon
das taip pat išėjo į virtuvę, pasišaukęs 
PšeniČeką.

— Štai, Olese, naujas draugas. Ar at
simenate jį?—Pšeničekas, nežinodamas, 
kur dėti šlapią kepurę, lamdė ją ranko
se. Jam jau papasakojo apie tėvo suė
mimą. Susirūpinimas senuku nedavė jam 
ramybės.

— Prisėskite čia, ant suolelio. Nors ir 
ankšta, bet jau atleiskite, — pakvietė 
Olesė ir vikriai išvertė iš puodo į dubenį 
virtas bulves.

Jadvyga laistė aliejum raugintus ko
pūstus ?

Raimondas jautė, kad neišvengiama 
pasakyti mergaitei apie Andriejų.

— Olese, ar jūs žinote, kas toks švil- 
pia?

— Ne, o kas?
— Sako, kad tai Ptacha užsidarė ka

tilinėje.
Juodi mergaitės antakiai suvirpėjo. Ji 

nejuto, jog karštas ketus degina jos pir
štus.

— Kaip, Andriejus? Vienas?
— Taip. Jį apsupo... Iki šiol jis tebesi- 

gina.
Liūdnu žvilgsniu Pšeničekas stebėjo 

Olesę.
— Kaipgi šitaip, Raimondai? Kodėl jį 

paliko? Ką gi jis vienas padarys?
Raimondas negalėjo žiūrėti jai į akis. 

Jis išėjo iš virtuvės.
— Tėve, ar tu atsimeni, aš tau kalbė

jau apie Andriejų Ptacha?
— Atsimenu.
— Tai jis švilpia fabrike. Jį nukaus. 

Leisk mums, tėve, prašau...
Raimondas jautė, kad už jo nugaros 

stovi Olesė.
— Leisk mums... Tuoj dar ateis drau

gų, iš kaimelio. Visi Andriuką, pažįsta. 
Leisk mums jį išgelbėti!

— Taip, gaila vaikino! Pribaigs jie jį, 
— negarsiai pasakė prie, durų stovėjęs 
aukštas darbininkas. Tas pats, kurį Rai
mondas pavadino kulkosvaidininku.

Zigmanto antakiai susitraukė į vien
tisą liniją.

— Mes neturime šovinių. Be to, atski
romis dalimis pulti negalima.

Niekas nepajudėjo. Raimondas stovėjo 
prieš tėvą, be žodžių prašydamas.

Rajevskis pažiūrėjo į plačiai atvertas 
mergaitės akis, ir ji suprato, kad jis ne
nusileis.

— Viešpatie! Argi jūs neturite šir
dies! — vos girdimai sušnibždėjo ji.

Žila Rajevskio galva kelioms sekun
dėms nulinko ant rankos. Ūsų galai rūs
čiai nusviro žemyn. Olesė atsiminė, 
kad tas žmogus dvi naktis nemiegojęs. O 
kiek tokių naktų be miego jis matė! Su 
kokia meile ir pagarba su juo kalba tė
vas...

Tas retai nusišypsąs žmogus visada ją 
maloniai sutikdavo. Jai buvo gėda savo 
pirmosios minties...

Staiga švilpimas nutrūko. Kelias se

kundes niekas nė žodžio neištarė. Olesė 
pravirko ir puolė į savo kambarį. Įsi
kniaubusi į lovą, ji nuo raudojimo net 
kukčioti ėmė.

Jadvyga tylėdama glostė jos galvą. Į 
namus ėjo vis nauji ir nauji žmonės. Vi
si susirinkusieji vos sutilpo vandentrau
kio mašinų skyriuje, daržinėje, didelia
me kambaryje ir virtuvėje.

Sugrįžo Kovala, Čobotas, su jais gele
žinkelininkai.

Visus kankino klausimas, kodėl nutilo 
sirena.

— Prisikasėm šiaip taip!...
Ir staiga tarpduryje atsirado Ptacha. 

Užpakalyje Vasilekas.
— Še, kad nori! — aiktelėjo visi.
Tame garse Ptachai pasivaidino kaž

koks nusivylimas, kone susierzinimas.
— Ptacha, ar tai tu? — sušuko Rai

mondas, bėgdamas iš virtuvės.
— O kas gi? — burbtelėjo Andriejus, 

nustebintas daugybės kažko čia susirin
kusių ir to, kad prie tiltelio juos sulaikė 
ginkluotas Vorobeika.

Visi iš karto prašneko.
— Žiūrėkite, kalbėjo, kad jis švilpia 

fabrike, o jis sau vaikštinėja!
Išgirdusi Raimondo šūkterėjimą, Ole

sė įbėgo į kambarį. Kovala iš padilbų 
pažiūrėjo į Andriejų.

— Čia apie tavę pasakas seka, kad 
tu švilpi, o pasirodo, kad be reikalo?

— Vadinasi, kažkas kitas. Iš baimės 
krosniakuriai supainiojo....

— Kas gi švilpė?
— Matyti, pašėlęs bernas?
— Tikras kovotojas! Nuostabus žmo

gus! Labai gaila, jei tie nenaudėliai jį 
užmušė, — susijaudinęs pasakė Rajevs
kis ir atsistojo visu ūgiu.

Andriui akys iš skriaudos aptemo. Iš
kankintas, suliesėjęs per tas kelias va
landas, jis stovėjo žemai nukeręs galvą, 
permirkęs, anglim išsitepęs. Šito niekas 
nepastebėjo. Pasitaiko taip: ko nors jau
dinamo atitraukti, žmonės nepastebi tai, 
kas ramiu metu iš karto kristų jiems į 
akis.

Apie Ptacha tuoj ir užmiršo. Tai buvo 
kartus epizodas. Laikė herojum, o jis pa
sirodo tuščiai besivalkiojąs bernas. Tai 
sukėlė nepasitenkinimo jausmą, net jau
tėsi užgauti, kad apsiriko.

Olesei buvo gėda savo ašarų ir svar
biausia, kad jas visi matė ir gali visko 
pagalvoti. Tai, kad Ptacha pateko į to
kią kvailą padėtį, nors, ir būdamas ne
kaltas, skaudžiai užgavo jos mergišką 
savimylą.

Ji permetė įsižeidusiomis akimis pasi
gailėjimo vertą Andriejaus figūrą. “Ir 
ką aš gero jame mačiau? Stovi, lyg kvai
lys! Nors išeitų, ar ką!” — piktai pa
galvojo ji.

Raimondas vengė sutikti jos akis. Jam 
buvo nepatogu.

Vasilekas piktai žvilgčiojo iš už brolio 
nugaros. Jis nesuprato, kaip Andriuša 
tai pakenčia. “Pagal juos, tai mes nė fab
rike nebuvome? O kad man anglys pirš
tus nudaužė, tai jiems nerūpi, — kažko
dėl jis atsiminė pirštus. — O dar mama 
lups”, liūdnai pagalvojo jis ir buvo besi
ruošiąs pravirkti. Jis jau pradėjo šnyp
šti.

Andriejus pakelė galvą.
(Bus daugiau)

Pauliaus Padėka ir Jo Priva
tinis Fondas

dviejų fondą finansuojame 
tiktai mudu du — Paulius dir-

Nors ant pastatų aiškiai užrašyta “Red Cross,” tačiau nacių lėktuvai paleido 
bombas ant šios ligoninės. Du žmonės užmušti ir 56 sužeista. Ligoninė randasi 
prie Anzio, Italijoje.

Turiu už garbę pranešti ger
biamiems Laisvės skaityto
jams, kad jūsų Pauliui gyve
nimas klojasi nepaprastu pa
sisekimu. Kuomet kiti žmonės 
prezentus gauna tiktai ant Ka
lėdų, tai jūsų Paulius juos 
gauna ir ant Velykų!

Tas įvyko štai kokiu proce
su : Draugai serantoniečiai, 
Laisvės skaitytojai, velykinių 
švenčių proga sumanė jūsų 
Paulių apginkluoti nauja 
plunksna. Laisvės redakcija, 
suprasdama plunksnos galybę, 
prie to reikalo irgi prisidėjo. 
To pasekmėje, pas Paulių at
sirado tokia plunksna, kuri ra
šo ir nori. Iš visko matyti, 
kad nauja plunksna nenorės 
leisti Pauliui nei atsikvėpti. 
Už draugų geraširdingumą, 
dovanas ir įvertinimą feljeto
nų, Paulius taria iš pat širdies 
gelmių labai, labai didelį 
ačiū! Suprantu, kad už to
kius didelius dalykus, už tokį 
draugų nuoširdumą, vien tik j 
žodžiais neatsidėkavosi, rei
kės pridėti ir darbo. 1

Gerbiami Laisvės skaityto
jai, teiksitės atleisti, kad šiuomi 
sykiu jūsų Paulius jumis pa-j 
vargins vien tik savo privati-! 
niais reikalais. Mat, Pauliui Į 
niežti liežuvį papasakoti jums! 
'apie savo fondą ir kitus maž
možius. Kaip visi žmonės, taip 
ir Paulius, turi geras puses iri 
blogas. Taigi, buvo gadynė, 
kada Paulius įsimylėjo, vedė 
moterį ir dabar turi Pauliuvie- 
nę. Kadangi dabar fondų ga
dynė ir visi juos turi, tai ir! 
mudu su Pauliuviene kiek 
laiko atgal, pasitarę, susitve
rėme savo privatinį fondą. Sa- 
vaimi suprantama, kad mu-

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

padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

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

geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

ba, o Pauliuviene taupo ir pa
šalinių įplaukų nepribūna. Tai 
ir fonde pinigų negalėjo su
plaukti tūkstančiai. Vos ne 
vos susidarė viena šimtinukė.

Kadangi šiomis dienomis su
kanka lygiai 30 metų Paulių 
taikaus šeimyninio gyvenimo, 
tai sukaktį nutarėme atžymėti 
ne baliumi, ale ištuštinimu 
mudviejų fondo geriems tiks
lams.

Aukas skiriame sekamai: 
$75 lietuviams raudonarmie
čiams ir lietuviams vaiku
čiams, ateities bolševikams; 
$15 Laisvei; $5 Apšvietos 
Fondui ir $5 knygų spausdi
nimo reikalams.

Kaip matote, gerbiami prie- 
teliai, šimtas atėjo, šimtas iš
ėjo ir Pauliai su savo fondu 
pasilieka gryni, kaip cibukai! 
Bet jeigu Pauliaus petys dar 
rems, tai ateityje ir vėl Pau
lių fonde atsiras doleris, ki
tas.

Laisvės personalui, Laisvės 
skaitytojams ir visiems mūsų 
prieteliams linkime geros svei
katos ir pasisekimo.

Paulius ir Pauliuviene.

Vokiečiai Degino Didžią 
Londono Ligoninę

London, bal. 19. — Naktį 
per ištisą valandą nacių 
lėktuvai bombardavo Lon
doną; tarp kitko jie pade
gė ir apardė vieną iš di
džiausių miesto ligoninių, 
kur galėjo apie 2,000 ligo
nių. Tam tikras jų skaičius 
liko sužeistas bei užmuštas.

Anglai nušovė 10 nacių 
lėktuvų.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AI 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 
table tukų.

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal but, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia del 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 — pajra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

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

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.

I Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

F. W. SHALINS
j (Shalinskas) (

FUNERAL HOME \ 
j 84-02 Jamaica Avenue j | 
i Opposite Forest Parkway !■

WOODHAVEN, N. Y. (

s Suteikiam garbingas laidotuves !

$150
:• Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. !
a TeL Virginia 7-4499 I

C* —n —n — n —o —0 — 0 —o— o —o— o —c— (į,

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, "rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45.42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

e-3*s fr-S-s e-S-s S—e-S*8 e-S-t <—S-<

Lietuvii] Kiiro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemų yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

f GREEN STAR BAR & GRILL | 
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
<X ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. JC

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE *

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

iWWWWWWWWWWWWWWWWto

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.

■■

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110
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VOKIEČIAI BIJO ĮSIVERŽIMO 
BET KUR PER 2,000 MYLIŲ

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

‘ HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

DARBAI GAUNAMI
PRIE

TRUMPU PRIVIRINIMŲ 
SKYLIŲ KERTAMŲJŲ 

MAŠINŲ 
TEKINIMŲ 
BUFAVIMŲ

Dieniniai ir Naktiniai šiftai. 
Patyrimas Nereikalingas.

Reikalingas atliekamumo paliūdijimas. 
PRADINĖ ALGA 70c Į VALANDĄ 

50 VALANDŲ SAVAITĖ 
FIAT METAL

MANUFACTURING CO.
21-35 BORDEN AVE., L. I. CITY.

(100)

London. — Vokiečių ko
manda paskleidė aliarmą 
per radiją, įsakydama nacių 
kariuomenei budėti visuose 
Europos pajūriuose per 2,- 
000 mylių nuo šiaurinės 
Norvegijos iki Ispanijos ru- 
bežiaus. Sako, jog amerikie
čiai ir anglai galį pradėti į- 
siveržimą “bet kurioj vietoj 
bile valandą.”

Vichy • Franci jos valdo
vas, nacių pastumdėlis P. ■ 
Lavai įspėjo francūzus, kad, i 
girdi, “ištisi debesynai” tai-. nas '"fabriko 
kininku parašiutistu gali NAM IR daliai laiko dar- 
nusileisti Francijon, sunai 
kinti geležinkelių stotis ir Lincoln rug co., 900 passaic 
tiltus ir kviesti franeūzu! AVE- EAST NEWAR*- laiky- biiius 11 Kviesti irancuzų < kites wmc reguliacijų. 
partizanus talkon pries vo-; m)
kiečius. ..... . —__ _ '__ _____

PAPRASTI DARBININKAI, BŪTI-
» DARBAS; PIL-

!BAS. GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI;
PROGOS POKARINĖS ATEITIES.

REIKIA VYRŲ
KAIPO PAPRASTŲ DARBININKŲ

Sandėlio Vyry

Nuolatinis Darbas
Lengva Transportacija, Bu- 
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.

Republikonų Prezidentinio
Suvažiavimo Pirmininkai
Chicago. — Republikonų 

partijos komisija paskyrė' 
Californijos gubernatorių 
E. Warrena laikinuoju pir
mininku tos partijos suva
žiavimo, kur bus nominuo
tas republikonų kandidatas 
į Jungtinių Valstijų prezi
dentus. Warren pasakys į- 
vedamąją kalbą. Suvažiavi
mas įvyks Chicagoj ir pra
sidės birželio 26 d.

Nuolatiniu suvažiavimo 
pirmininku paskirtas kong- 
resmanas J. W. Martin iš 
Mass, valstijos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Bal. 18 <d. so-Maskva.

vietinės jėgos viso sunaiki
no bei iš veikimo išmušė 17 
vokiečių tankų ir nušovė 70 
jų lėktuvų.

Maskva. — Sovietinės jė
gos visuose frontuose bal. 
17 d. sudaužė bei iš veiki
mo išmušė 21-ną vokiečių 
tanką ir nušovė 36 priešų 
lėktuvus.

Maskva. — United Press 
rašo, kad Sovietų artilerija 
užkerta nacių laivam pra
plaukime į Sevastopolio uo-

Amerikos lakūnai bom
bardavo penkias japonų ba
zes Truko srityje ir suar
dė priešų lėktuvų stovyklą 
Satawane.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI 
DARBININKAI BENDRAI 

Vyrai ir Moterys 
Uniformai. Gera Alga. 
Geros Darbo Sąlygos.

BEN GREENHOLTZ 
476 Knickerbocker Avenue 

Brooklyn.
(100)

PASIRANDAVOJIMAI 
APARTMENTS

4 KAMBARIŲ APARTMENTAS — 1816 
PARK PLACE, BROOKLYN. Garu apšil
domas, karštas vanduo, refrigerator. Renda 
$30. Dėl daugiau informacijų skambinkite 

BUCKMINSTER 4-3110 (99)

PIRKITE KARO BONUS

PRANEŠIMAI IŠ
KITUR

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?—^Idm.) (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. Bankicto 
programoj: Ignas Kubiliūnas, Ro
bertas Niaura, Harmonijos Grupė, 
vadovybėje Helen Žukauskaitės. 
Šauni vakariene ir smagus pažmo- 
nys. Kviečiame visus. Rengėjos.

(93-94)

PHILADELPHIA, PA. 
Bus rodoma įdomios filmos — 

I DAILY BREAD ir BATTLE of 
į RUSSIA. Sekmadienį, 23 d. balan- 
i džio, 4 vai. dieną. Liaudies Name, 
j 735 Fairmount Ave. Nepraleiskite 
I progos — dalyvaukite. — Kviečia 
Į ALDLD 10 kp. (92-94)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, balandžio 23 d. įvyks

_ . • • ■ parengimas naudai Lietuvos kovoto-
London. — Hitlerio gim- . jams. Bus Laisvės Choro salėje, 155 

tadienį minint, Berlyno ra- i Hungerford St. Ruošia bendrai or- 
. . v ' ganizacijų Pundelių Komitetas. Tu-dijas grojo bažnytines me- j r§sjme skanaus lietuviško maisto ir 

lodijas, O ne nacių Horsti gėrimo. A. Ramoškos orkestrą gros 
Wpqqpb himną (šokiams. Kviečiame visus dalyvauti,
vrcoocį 11111114. 'paremti Lietuvos didvyrius-kovoto-

•----------------------- i jus ir jų vaikučius prieš vokiečius
Berne. — Pranešama J Du°s‘™ “-is dovanas

. n Tvn • v v 1 laimėjimui — $25 karo bonas irkad Hitleris savo užrašuose j $10-$5 karo štampų. įžanga 75c, 
teisina savo veiksmus atei-'už patį bilietą gausite valgyti ir 
.. . , ... gerti. Pradžia 2:30 vai. dieną. —ties istorijai. ;Kom. 02-94)

n yyi q kryžiokus. Duosimo 
’ laimėjimui — $25 karo bonas ir

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 mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu nori 
važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostinm. Kaina l«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 Mostfeš reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

.....Deksnio Galinga Mostis 

.....Deksnio Galinga Mostis 

.....Deksnio Galinga Mostis 

.....Deksnio Galinga Mostis
Vardas ir pavardė .........................................
Gatvė ir numeris ..........................................

DEKEN’S OINTMENT

atneš Galingą Mostį.

Miestas

1-oz. 
. 2-oz.

4-Oz
16-oz

.. 75c
. $1.0Q
. $2.00
.$5.00

Valstija

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

, . -.v. -

Material^ Kraustytoji)

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!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (95)

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

BROILERIU VIRĖJAI $55. 
SHORT ORDER VIRĖJAI $55. 

FLOOR CAPTAINS $55.
MAISTO PATIKRINTOJAS IR 

KASIERIUS $40. 
VALYTOJAI $35.

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

BROOKLYN.
(98)

ir

TINSMITH ROOFlER 
(Blėtom Stogdengis)

PADĖJĖJAS su Chaufferio laisniais. 
Nuolatinis darbas.

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

(97)

RAŠTININKĖS

MERGINOS SANDĖLIUI

ŽENKLINTOMS

5 DIENŲ SAVAITĖ

FRANKLIN SIMON

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

Iš karinių darbų reikia turėt paliuosavimą. (94)

STAKLIŲ TAISYTOJAS
PAGEIDAUJAMAS VYRAS VIRŠAUS VIDURAMŽIO

Turintis patyrimo prie MEDVILNĖS AR RAYON
ŽINGEIDAUJ ANTIS NAUDOTI SAVO PATYRIMĄ 

EKSPERIMENTAVIMO DARBUI 
Su vienu iš

ŠALIES DIDŽIAUSIŲ TEXTILE IšDIRBĖJŲ 
Reikalaujama atliekamumo certifikato

PACIFIC MILLS
RESEARCH & DEVELOPMENT LABORATORIES

1 WEST CENTRAL AVENUE
East Newark, New Jersey.

(99)

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)

REIKIA VYRŲ
Dirbti Maliavų Dirbtuvėje.

GEROS ALGOS - VIRŠLAIKAI 
Nuolatinis darbas su proga pakilimui.

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

(97)

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

(95)

Paprasti Darbininkai—3000 
PATYRIMO NEREIKIA 

NEREIKIA JOKIŲ PINIGŲ
Daug darbo kiekvienam. Kasti ir į vagonus 
krauti anglį Maihose Wilkes-Barre, Pennsyl
vania. Pavieniai ir vedę vyrai su ar be šei
mų priimami. Ženotiems vyrams yra daug 
tuščių namų. Kompanija aprūpins valgiu ir 
guoliu pavienius vyrus pas privatiškas šei
mas. Transportacija: Kompanija duoda $3.86. 
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)

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.

MERGINOS
Bendram Fabriko Darbui

LAIKAS IR PUSĖ Už
VIRŠLAIKIUS

50 W. 17TH ST.

(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. (94)

VYRAI
SKALBYKLAI MAZGOJIMO KAMBARIUI 

77’/je Į VALANDĄ 
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

THE PULLMAN CO.
48-09 34th ST. 

L. I. CITY
(91)

(95)

ŠIAUFERIS
LENGVŲ DAIKTŲ PRISTATYMUI 

SUGABUS VYRAS BILE DARBUI
Geras Darbas Tinkamam Asmeniui

GEO. SCHAEFER
575 JOHNSON AVE., BROOKLYN.

_________________________________________ (95)

VYRAI IR MOTERYS
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIŲ ALGOS

MODERNINIS UŽKANDŽIŲ 
RŪMAS

PATYRIMO NEREIKIA
CLUB 

RAZOR BLADE MFG. CORP.

LAIVYNO VYRAI
Reikia Daug Šio Štofo 

Queens Išdirbėjas, gaminantis 
Sulyg Laivyno Kontraktų.

Sekanti aukšto išsilavinimo Mechanikai 
! .greit reikalingi:

2 BROWNE & SHARPE 
NUSTATYMUI VYRAI.

4 AUTOMATIŠKOS
ŠRIUBU MAŠINOS

OPERATORIAI
2 TOOL TEKINTOJAI
2 TOOL DARYTOJAI

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

UNITED STATES
EMPLOYMENT SERVICE

OF THE
War Manpower Commission

ŠEŠTOS LUBOS
BANK OF MANHATTAN BLDG.

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

(94)

REIKIA 
PAPRASTU DARBININKU

DALIAI AR PILNAM LAIKUI 
BŪTINA PRAMONĖ 

Kreipkitės

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

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

ŠVEITĖJAI IR LYDYTOJAI 
prie Sterling Sidabro. GEIlA ALGA. 

Daug viršlaikių.
PAUL EREMONT, INC.
J3Š Prince St., N. Y. C.

. . (100)

VYRAI - BERNIUKAI
Lengvas medžio apdirbimas. 

Fabriko darbas.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

VYRAI
KARINIS DARBAS

IR
PO KARO

NUOLATINIS
MOKINKITĖS AMATO
PATYRIMO NEREIKIA

75c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
85c PO DVIEJŲ MĖNESIŲ

ANTIPYROS’CO
1175 MANHATTAN AVĖ 

BROOKLYN
VERNON-JACKSON AVĖ. STOTIS 

I.R.T. SUBVE.
GREENPOINT AVE. STOTIS

8TH AVE. SUBVE.

(98)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-tytinėje dalyje Phila- 
dclphijos, arti Frankford “L” Dusais B. ir J. 
ir K; gatvekariais linijos 3,5 ir 59; gatvC- 
karis 75 it Bus “P” sustoja prieš pat fabri

ką. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 I’.M. 
PRADEDANT PIRMADIENĮ. BAIGIANT

- PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

. .__________________(103)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimus nereikalingas. Valdžios Kontraktas. 
Gera alga. Proga pakilimui. I§ būtinų darbų 

reiki turėti paiiuosavimo pareiškimo.

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

(95)

32 GREEN ST.-3-čios LUBOS 
NEWARK, NEW JERSEY 

(Skersai nuo City Hali)
(95)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

‘ BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavlsso 
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.

VYRAI
Lengvas fabriko darbas.

NUOLAT
GERA ALGA TINKAMIEM VYRAM

MANUFACTURERS CORRUGATED
210 KING ST.,

BROOKLYN.
(95)

BERNIUKAS, sandėlio rūmui ir išsiuntinėji
mui. 5 dienų savaitė. $25. Duodama unifor

mos. SCHIMMEL & CO., 
601 W. 26th St.

(95)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
East Side Rezidenci jiniam Viešbučiui. 

Gera alga ir linksmos aplinkybės.
Patyrimas Nereikalingas 

Kreipkitės j Housekeeper’s Ofisų

THE BEVERLY HOTEL
125 East 50th St.

(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

______________________________________(97)

NAKTINĖ KAMBARIŲ 
TVARKYTOJA

East Side Rczidencijiniam Viešbučiui. 
Gera alga ir linksmos aplinkybės. 
Valandos 4:30 I’.M. iki 11 P.M.
Kreipkitės j Housekeeper’s Ofisą

THE BEVERLY HOTEL
125 East 50th St.

(96)

(96)

GAMYBOS DARBININKAI 
KARINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI
HOOK SCRAPER MFG. CO., 

219th St. Soujth Side L. I. R. R. tracks, 
QUEENS VILLAGE

HOLLIS 5-6622

MERGINOS
TABAKO DIRBTUVEI

Linksmas Darbas. 
Gera Alga.

Patyrimas nereikalingas. 5 dienų savaite.

INTOCO TOBACCO CORP.
520 W. 43rd St. (2-ros lubos)

 (96)

MERGINOS—MOTERYS
Pilnam ar Daliai Laiko 

Maisto Pakavimo Fabrikui
Kreipkitės

L. M. PĖTERSON CO.
33 35th St.

BROOKLYN (6-TOS LUBOS) 
______________________________ ,(100)

(96) *

(95)

11 P.MMOTERYS VALYMUI OFISŲ. 7 IKI 
$14 J SAVAITĘ.

CRESCENT—77 EAST 10TH ST., 
LUBOS.

MERGINOS
ARBATOS I MAIŠELIUS

PAKAVIMUI

1-MOS

Linksmos aplinkybes
5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS, $26

103 WARREN STREET
MANHATTAN

Iš būtinų darbų reikia paiiuosavimo.

________________________

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES 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 paiiuosavimo 
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, >r. J.
______________________ -121*

MERGINOS—MOTERYS 
Be Patyrimo 

MOKINTIS AMATO
Tuojau suteikiama vietos mokytis mašinų 

operavimo.
NUOLATINIS DARBAS

Linksmos Darbo Sąlygos 
GREITI PAKILIMAI

Geresnis apmokėjimas už ekstra pastangai
WESTINGHOUSE

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

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

Pirmadienj, baigiant Šeštadienj.
Iš būtinų darbų reikia paiiuosavimo.

.....................   . (96)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės Patyrimai Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktai. Gera Algiu
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikią

Turėti Paiiuosavimo Pareiškimų. *
INTERNATIONAL TAILORING CO. ’
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.
_____........................................._ . . ' • J

(95) (96)

VIRĖJOS(99)

(96)

(98)
(X)

Prie

(96)(96)(96)

-VU'. .

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

VIRŠLAIKIAI.
SILVEft MOUNT CEMETERY 

918 VICTOR BOULEVARD 
TOMPKINSVILLE, S. I.

LAIKRODININKAI
Patyrė

TAISYMUI IR PERBUDAVOJtMUI 
Gera Alga. 

Kreipkitės
B. AXLER,

82 BOWĖRY (ROOM 311)

KIEMO DARBININKAI
Waterfront Terminai. Nuolatinis darbas.

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

Klauskite MR. BARNEŠ.

MERGINOS & MOTERYS
Lengvas, linksmas fabriko darbas 

Kosmetikų Išdirbystėjc.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

40 VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITĖ

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

(94)

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS 

KARINIUS DARBUS
REIKALAUJA

Keletos Vyru Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS
SU GERA ALGA.

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

BROOKLYN, N. Y.

REIKIA VYRŲ
Patyrimas Nereikalingas

FOUNDRY PAGELBININKAI 
60 VALANDŲ-—$41) PRADŽIAI 

AMERICAN MARINE;
BRASS FOUNDRY, INC- 

22 BERRIMAN ST. 
BROOKLYN.

REIKIA 
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
Nuolat.

5 Dienų Savaitė 
GEROS ALGOS 

Pokarinė Ateitis.

AMERICAN LINEN CO.
210 W. 155th St. (93)

VYRAI
Nuolatinis darbas prie svarbių karinių 

materialų
MAŠINISTAI

PLASTIC MOLDING PRESS • 
OPERATORIAI

GLASS BASING MACHINE 
OPERATORIAI

GLASS FURNACE CHARGER 
Geresnis apmokčjitnas už ekstra pastangas; 

patyrimas nereikalingas!

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC & MEG. CO.

720 Washington Ave. 
BELLEVILLE, N. J.

No. 13 Broad Bus iki mūsų durų.

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRfiS 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.

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(4. Valandų Savaitė
RYTINIAIS IR VAKARINIAIS flIFTAIS 

$24.40 Į SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

NAKTINIAI ŠIFTAI $25.91 Į SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

Seniai Įsteigta Išdirblmų Įstaiga 
Kreipkitės

205 WATER STREET, BROOKLYN
Iš būtinų darbų reikia paiiuosavimo 

pareiškimo. (94)

MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMU AR R ES TAU RANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IB 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

MOTERYS
Valytojos ofisų būdinkuose. Naktiniai šiltai. 
Geram stovyje. Pritraukiančios algos. Kreip
kitės i Superintendent 9 A.M. iki 5 P.M. 
175—5th Avenue, N.Y.C. ‘(kampas 23r<l St.) 

(95)
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FILMOS ■ TEATRAI

, lld i-ma Kuopa Rinks Raudonajam Kryžiui
Vilnies Suvažiavimui J

Pasveikinimus Parama
Kainų Administracija 
Pašauks Teisman Di

delę Firmą
_ , ,. . .. i Paskelbime aukų dienraščioBalandžio 13 sustnnktman | Np 8 k]ajd iš din. 

užrašų sekretorei neatėjus del; u kad A Kanaporius surinko 
ligos, JOS Vietą uzeme D. M.|45c. Turėjo $9 45 
šolomskas. I A. Balčiūnas iš East New

Delegatas .s ateivių gynimoįYoi.k prjdavS auku> )(Urjas 
konferencijos, L. Grikštas, ra-■ inko sav0 sūnaus A Ba|čiū. 
portavo, kad veikimasjva.no-; „ Ve|yk die.
se tautose dabartiniu laiku 16- U Grubjs pridavg $3 su. 
tesnis iš priežasties jaunųjų ,.inkęs jm, ant antros blankos. 
veikėjų dalyvumo Dėdės Samo:LDS .,Jčias A krit paauka. 
jėgose. Lietuviuose veikimas, i VQ - iždo
palyginti su kai kurių tautų! ’ keStadįenj> balandžio 
raportais, neblogas — demo-. (Apri|) 22 (] > įvykg Literatū. 
kratiniai lietuviai turi du dien-!_______________________ _____
raščius ir tvirtas organizacijas, j p. . wr ir • ■

Ateivių gynimas nutarė | farVyKO KatyS KeiStll“ 
steigti radio stotį ir išrinko ko-1 .• . a • i
misiją surasti patogią vietą ir| tis Fenas lemiauskas 
laiką.

Skaitytas laiškas nuo dien-'
raščio Vilnies, 1
dalininkų su va ž ia vi m ą, k u ris ;
įvyks gegužės 7-tą. Rinkti au-.

ros Draugijos 2-ro Apskr. ba
lius Raudonojo Kryžiaus nau
dai.’Tai bus paskutinis paren
gimas šių metų R. K. aukų rin
kimo vajuje.

Tas parengimas yra visų Di
džiojo New Yorko Literatūros 
Draugijos kuopų. Kartu jis yra 
visų lietuvių Amerikos patrio
tų balius. Jame reikia visiems 
dalyvauti. Balius bus Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., Brook-

Paminėta Varšavos 
Geto Kankiniai

pa- 
Pro-

#| Karys Keistutis Petras čer- 
kvieciantis į i njaus]<as parvy]<0 svečiuosna 

pas savo žmoną Sofiją ir duk
terį Petrysą. Jis pirmą sykį sa-

Keturiuose atskiruose 
minose mitinguose pereitą 
čiadienį newyorkieciai paminė
jo Varšavos geto kovų sukak-

tre-

kas dalininkų suvažiavimo pa- vo dukterį pamatė, nes kada tį ir pagerbė kovotojus ir kan- 
-------------- i išrinkti komisijom duktė gimė, jis jau buvo ka- kinius.sveikinimui i
P. Buknys, L. Grikštas, D. M. rvs jr duktė jau šešių mėne- 
šolomskas. i sįu

Buvo kalbama, kaip sekmin- ^as yra Antano ii 
giau paremti Amerikos Raudo
nąjį Kryžių. Priimtas LLD 2 j 
apskričio komiteto kvietimas; 
pasidarbuoti i 
kričio vardu baliaus balan
džio 22-rą, kurio pelnas ski
riama Raudonajam Kryžiui, i

Nutarta surengti prakalbas i 
greitoje ateityje.

Kalbėta apie ateinančius 
prezidentinius rinkimus. Priei
ta prie išvados šaukti plates
nį kuopos susirinkimą rimtam 
išnagrinėjimui rinkimų klausi
mo. Pas šio susirinkimo daly
vius buvo mintis, kad reikia 
prašyti Rooseveltą kandida
tuoti ketvirtam terminui ir 
balsuoti už jį.

Nutarta sekantį susirinki
mą pradėti anksčiau, o po su
sirinkimo diskusuoti preziden
tinius rinkimus ar Lietuvos 
klausimą. Todėl, draugės ir 
draugai raginami per tas ke
turias savaites gerai prisireng
ti prie diskusijų. Yra pagei
daujama, kad kožnas turėtu
mėt ką nors pasakyti, žino
jimo dabar netrūksta ir yra 
laikas išsireikšti savo mintis, 
kad vėliau nereikėtų gailėtis.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės 11-tą, Laisvės svetai
nėj.

1 Kuopos Korespondentas.

Kūdikis Mirė Nuo Pridusinro
Maudynėje

Peter Berryman, pusantrų 
metų kūdikis, panėrė savo 
maudynėje motinai nuo jo pa
sitraukus minutei laiko. Radus 
be sąmonės, motina pati bandė 
kūdikį atgaivinti, paskui pa
šaukė policiją, kuri kūdikį at
gaivino, tačiau paskiau kūdi
kis mirė ligoninėj.

Einant gubernatoriaus De
wey įsakymu, 45,000 valstijos 
įstaigų darbininkų “užšaldyta” 
darbuose.

Masinės godulio pertraukos 
amžiaus. K. P. Černiaus- įvyko kailiasiuvių ir rūbsiuvių 

r Valerijos centruose, 11 vai. ryto paskel- 
! Černiauskų sūnus, tai sykiu ir biant 10 minučių tylos.
i pas tėvus svečiuojasi.

K. P. Černiauskas, civiliam 
surengime aps- gyvenime dirbo orlaivių išdir- 

bystėje prie orlaivių inžinų 
inspektinimo, tai ir Dėdės Ša
mo rūbais vilkėdamas dar bu
vo mokykloj visą laiką. O per 
paskutines kelias savaites stu
dijavo Detroite, Fordo orlaivių į

' išdirbystėj ir gavo auksinį or- 7th Avė. 
laivį — guziką, kaipo atžy- Vakare, Carnegie Hall, 
mėjimui savo gabumo. ko masinis mitingas, kur kal-

K. P. Černiauskas pas žmo-|bėjo vadovaujanti žydai ir ne 
na, dukterį ii- tėvus pabuvos! žydai. Pasižada atkeršyti na- 

i apie porą savaičių, o po to grįš | eiams už Varšavoj išžudytus
žydus dar smarkesniu rėmimu 
karo iki “fašizmas bus nušluo
tas nuo žemės paviršiaus.”

Varšavos žydai, kaip buvo 
aprašyta pranešimuose, būda
mi nacių belaisvėj, nelaukė

i mirties nuleidę galvas, bet net 
! geto sąlygose dar iškėlė savo 
žudikams mūšį.

Newyorkieciu Lenkijos žydų 
3,500 būrys buvo numaršavęs 
ant Miesto Salės laiptų, kur 
juos sutiko majoras LaGuar
dia ir dalyvavo ceremonijose.

Atviro oro i
38th St., prie 8th Avė., rūbsiu- 
vių, ir kitas mitingas, kailia- 

Įsiuvių, buvo ant 29th St.,

į savo tarnybą ir mano, kad 
jis bus pasiųstas į tokį punktą, 
kur yra prirengiami bomba- 
nešiai gatavai į karo frontą.

Laukė ir Nesulaukė... !
Pereito trečiadienio vakarą, 

balandžio 19, ponų tautininkų 
stambesni šulai, buvo susirin
kę į tautininkų kliubą tikslu 
aptarti būdą nukalimai bent 
vienos ar daugiau grandžių į 
Lietuvos liaudies apkaustymo 
grandinį.

Tik. . . Nepasisekimas! Su
sirinkusių gana didelių ponų, 
tik dar ne pačių didžiausių 
tautininkų šulų, pastangas, ru
dis, kaip amerikoniškas deš
reles, įsikandęs nusinešė, kuo
met nepasirodė jų laukiamas 
vienas iš penesnių ponų.

Apgailestavo ponai, kad 
taip įvyko. Man, kaipo sim
patingam žmogui, irgi norėtų
si išlieti vieną kitą krokodilio 
ašarą apgailint jų nepavyku
sio savanaudiško gišefto.

Nosį Varvinęs.

Kainų A d m i n i stra c i j a 
traukė teisman Flotill 
ducts, Inc., 99 Hudson Ave., 
New Yorke, kaltinimu, kad ji
nai davusi savo agentams per- 
mažas mieras ir vertųsi pirk
ti nepageidaujamas prekes, 
kad gauti pageidaujamųjų. 
Tokie taip vadinami “tie-in” 
pardavimai skaitomi juodojo 
turgaus prekiavimu, kaip kad 
ir reikalavimai permokėjimų 
ar pardavimai šmugelio keliu 
gautų produktų.

Firma yra stambi, turi nuo
savus vaisių ir daržovių ke
liavimo fabrikus Modesto ir 
Stockton, Calif.

Pridengimui virš minėtų 
suktybių, firma buvusi įsteigu
si popierinę korporaciją, kad 
galėtų uždėti 20 nuošimtį virš 
Kainų Administracijos leistųjų 
kainų. Dabar Kainų Adminis
tracija nori iš firmos teismo 
keliu išjieškoti $1,277,733.

“Three Russian Girls” 
Dabar RKO Teatruose

.Brooklyn© ir Queens RKO 
teatruose šią savaitę, prade
dant balandžio 20-ta, rodoma 
Hollywood© gaminta filmą 
apie tris Sovietų Sąjungos 
jaunuoles karo slauges, taipgi 
garsioji filmą apie amerikie
čius, “Sullivans.”

“No Greater Love” Rodys 
RKO Teatruose

Nicholas Napoli, Artkino 
Pictures prezidentas, skelbia, 
jog ką tik padaryta sutartis 
rodymui “No Greater Love,” 
pirmos angliškai kalbančios 
Sovietų filmos, RKO teatruo
se didžiojo New Yorko teri
torijoj.

Miesto Centre Veikia 
Puikus Baletas

Jugoslavų Filmy žvaigždė 
55th St. Teatre

Mia Slavenska, pasauliniai 
paskilbus jugoslavų balerina, 
pradedant balandžio 21-ma, 
bus matoma filmo j “Baleri
na,” 55th St. Playhouse, 154 
W. 55th St., New Yorke. Pro
grama numatoma būsiant tris 
savaites. Tai šokių ir romanso 
filmą.

Toje pačioje programoje 
rodys Sovietų puikią muzika- 
lišką filmą “Leningrad Music 
Half.”

Wayne Thomas Lonergan 
patalpintas Sing Sing kalėji
mai!, kur jis turėsiąs išbūti ma
žiausia 23 met. ir 4 mėn. Nu
teistas yra 35 m. 
galvos. Anksčiau
priklauso nuo užsilaikymo.

iki gyvos 
išleidimas

Nubaudė 238 Peržengėjus
Lubinui Kainu

per-
238

Teisėja Anna M. Kross 
eitą pirmadienį nubaudė 
peržengėjus lubinių kainų, už-

Mėgėjams baleto dabar yra 
proga pasigrožėti puikiomis 
baleto programomis už priei
namą kainą ir su nauda mies- 
tavam Muzikos ir Dramos Cen
trui. Programas dabar ir iki 
pabaigai šio menesio pildo 
Ballet Russe de Monte Carlo. 
Vakarais prasideda 8:30, taip
gi yra programos šeštadienių 
ir sekmadienių popiečiais. 
Centras randasi 131 W. 55th 
St., New Yorke.

Pradžioj gegužės centras 
vėl statys operas.

J. Geczik, United Parcel 
Delivery pundelių išvežiotojas, 
apiplėštas ant $50 tarnybos 
reikalais jam įėjus į apartmen- 
tinį bildingą, New Yorke.

Percy S. Strauss, buvęs Ma
cy krautuves firmos pirminin
ku, palikęs $100,000 padalini
mui tarp 450 darbininkų, iš
dirbusių 25 ir daugiau metų.

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras ar moteris dirb- 
restaurante, bendrą darbą. Va-ti

landos trumpos. Darbas nuolatinis. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis pas: A. Kolendo, 327 W. 
Houston St., New York Cty.

(94-99)
mitingai įvyko dedant jiems ivairias PiniS'-

nes baudas, kurių bendra su
ma siekė $1,105.

prie

įvy-

Flaherty Mirties Prie 
žastys Dar Ne

išaiškintos
apžiūrėjimo John Fla-

Trafiko policistas Otto Ul
rich pamatė apie 5 metų ber
niuką bėgant stačiai po maši
na ir prišokęs vaiką nubloškė 
į šoną, bet pats tapo mašinos 
užgautas.

Programos Brooklyno 
Muziejuje

Šio sekmadienio popiečio 
1:30 vai. gros smuikininkas 
Samuel Weiss. Vėliau, 4 vai., 
kompozitorius Elie Siegmeis- 
ter ir kiti perstatys progra
mą “Ask the Composer.”

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du (6-šių kamba

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

(93-98)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q, LIETUVIŠKAS KABARETAS
S) |Qli ■ STANLEY MISIŪNAS

I I1 ' ''ll CAVTMIMV A O

SHOP
Savininkas
Kaiinos

Avenue

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Kriminalybė Neapsimokėjo
Frank Szychulda, 16 m. vy

rukas, areštuotas ir sulaikytas 
tolimesniam tyrinėjimui kalti
nimu, kad grasinančiomis no
tomis bandė išgauti iš kepėjo 
Struminski $300. Policijai ji
sai sakęsis sumanymą taip pa-? 
sielgti gavęs iš komiškų kny
gų, iš kurių jo mėgiamiausia 
esanti užvardinta “Kriminaly
bė Neapsimoka.”

Raudonojo Kryžiaus 
Balius

Visi geri Amerikos patriotai 
turi būti Laisvės salėje šį 

šeštadienį

Balandžio 22 April
Pradžia 7:30 vai. vakare

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

Karinio Fondo.
KVIETKAUS ORCHESTRA 

Gros Šokiams
Skanūs Valgiai ir Gėrimai

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

LAISVĖS SALĖJE
419 Lorimer St., Brooklyn.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
□

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA LR ALINft) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 

. Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
x Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

I 
i

.1 i

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

i kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
\ ii/ Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\ )v j Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

/ PARAMOUNT CABARET
) .! 473 GRAND STr RRnmn.VN kt v.

Prie R.K.O, Republic Teatro 337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Po 
herty lavono, Dr. Gregory Ro
billard, medikališko egzami- 
nieriaus padėjėjas, pareiškė, 
kad jokių sumušimo ar kulkų 
žymių ant mirusio unijos vir
šininko kūno neradęs ir kad jis 
miręs vandenyje. Tačiau jo 
vidujiniai organai pasiųsti 
miesto laboratorijon chemiškai 
ištyrinėti .

John Flaherty, 46 m., pre
zidentas Grain Handlers Loka- 
lo, International Longshore
men’s Unijos (AFL), buvo 
dingęs lygiai prieš du mėne
sius pirm jo kūno atradimo 
plūduriuojant Gowanus Ka
nale, prie 3rd St., Brooklyne, 
pereitą antradienį. Jisai buvo 
dingęs toje pačioje apylinkė
je, kur pastaraisiais keliais 
metais dingo virš desėtkas vy
rų, tarpe tų, jaunas eilinių lai- 
vakrovių kovingas vadas, Pe
ter Panto, kurio kūnas paskiau 
buvo atrastas toli nuo mies
to, apipiltas stipriais, ėdan
čiais šarmais ir užkastas.

Nemanoma, kad Flaherty 
būtų buvęs nužudytas apiplė
šimo tikslais, nes prie lavono 
tebebuvo piniginė su $11. Uni- 
jistai seniai nuogąstavo, kad 
jis galįs būti nužudytu.

BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergroen 4-6864

282 Union Ave.

PIRKITE KARO BONUS

mokėti 
pas: J. 
Brook- 
7-9718.

Guardian Fur Gloss Processing 
Corp, šapoj, 118 W. 29th St., 
New Yorke, ištikus eksplozijai 
trys asmenys sužeisti.

(Jsist. 28 m.)

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
U950 *495°

Į ’
< ■ . .
t-/*

g U

GODDtt»b
OF

$37 50

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

presided*
21

OOUY 
JAAOISOH
21

Tragiškai skaudi scena iš neužmirštinos Sovietų do- 
kumentalės filmos “Ukraine in Flames,” sudarytos iš 
daugelio kariškų fotografų nufilmuotų vaizdų, kaip 
juos atrado vokiečius mušdama lauk iš Ukrainos Rau
donoji Armija. Filmą rodoma Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke.

NORIU PIRKT AUTOMOBILĮ
Noriu pirkti 1939, 1940 ar 1941 

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

(92-94)

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

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

Tėvo Dienai A Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvienų dienų yra didelis pasirinkimas visokių valgių




