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Tuos lakūnus-kovotojus, ku
rie ryškiausiai pasižymi pa
dangių mūšiuose, amerikiečiai 
vadina tūzais (aces).

Pirmajame pasauliniame ka
re Amerikos padangių tūzas 
buvo kapitonas Eddie Ricken- 
backer. Jis nukirto 25 vokiečių 
lėktuvus tikrai, o vieną — gal 
būt, nes 26-tojo nukirtimas 
sunku buvo patikrinti.

Tai buvo didelis žygis ir ka
pitonas Rickenbacker ir po šiai 
dienai yra žymi asmenybė 
Amerikoje.

Šio karo metu iki šiol Ame
rikos padangių tūzas yra ka
pitonas Richard Ira Bong, iš 
Poplar miestelio, Wisconsin 
valstijos. Kapitonas Bong iki 
šiol nukirto 27 japonų lėktų-; 
vus!

Vadinasi, jaunas Wisconsi-!valdžioj, pagaliaus, sutiko 
no vyras “subytino” Ricken-|dalyvaut ir vadinamoji Vei- 
backer’į. Kapitonas Bong teb-|kirn0 partija, kuri tik diena 
era tik 23 metų amžiaus.,vKa‘ j pirmiau buvo atsisakius. Be 
ras dar nepasibaigė; reiškia,|įr keįurį komunistai 
"s dar turi daug galimybių i-g - . • -j ministeriu są.
gražiau pasižymėti. f f

Kuo daugiausia jam sveika-jSL.. .v, _
tos ir pasisekimo! i Badogho pareiškė kad

[sis ministerių kabinetas 
veiks, iki amerikiečiai ir 
anglai užims Romą; tada iš 
valdžios pasitrauksią ir Ba
doglio ir karalius Viktoras 
Emanuelis.

Naujojo ministerių kabi
neto sąstatas yra sekamas:

Premjeras ir užsienių 
reikalų ministeris — Ba
doglio.

Ministerial be portfelio: 
B. Croce, grafas Carlo 
Sforza, (komunistų vadas) 

j.-- - j Togliatti, Pietro Mancini
Ta Ttn-itinp (socialistas) ir Gullio Rodi- JO i\.IUL1I1(£' • v v • • i iE>is_ no (krikscionis demokra

tas).

Kas gi nešioja Jungtinių 
Tautų padangių oro galiūno 
titulą ?

Tarybų Sąjungos lakūnas,' 
majoras Aleksandras Pokryš- 
kinas, kuris iki šiol nuskynė! 
žemyn 59-nis vokiečių lėktu
vus !

Majoras Pokryškinas gimė 
ir augo Novosibirsko mieste.' 
Jis turi apie 30 metų amžiaus! 
ir šiame kare šis talkininkų 
tūzas dalyvavo apie 500 oro 
mūšiuose. Smarkusis rusas ta
po apdovanotas daugeliu or-! 
dinų ir medalių; 
dabina ir Amerikos 
tinguished Service Cross.

Kai tik vokiečiai lakūnai 
pajunta, kad jie turi reikalo1 
su Pokryškinu, tuojau ir pra-| 
deda įspėti savo sėbrus: “Ach- 
tung, Achtung — Pokryškin!” 
(Dėmesio, dėmesio — Pokryš
kinas’)

Kiti Tarybų Sąjungos pa
dangių didvyriai: Ričkalovas 
nušovė 46 priešo lėktuvus; 
Glinka, 38; Luganskis, 
Aleliuchinas, 29 !
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Visos Šešios Didžiosios 
Italų Partijos Įeina į 

Naująją Italijos Valdžią
Neapolis. — Italijos mi- 

nist. pirmininkas, maršalas 
P. Badoglio paskelbė su 
džiaugsmu, kad jam pasise
kė sudaryt naują ministerių 
kabinetą iš visų šešių di
džiųjų partijų. , Naujojoj

Karo ministeris — gen. 
Taddeo Orlando.

Laivyno — admirolas Ra- 
ffaele de Courten.

Orlaivyno — gen. Renato 
Szandalli.

Vidaus reikalų — Salva
tore Aldissio, krikščionis 
demokratas.

Finansų — Quinto Quin- 
tieri, bankininkas.

Teisingumo — Vincenzo 
Arangio Ruiz, liberalas.

Viešųjų darbų — Alber
to Tarchiani, iš Veikimo 
partijos.

Žemdirbystės ir miškų — 
Fausto Gudo, komunistas.

Pramonės, prekybos ir 
darbo — Attilio di Napoli, 
socialistas.

Susisiekimų — Francesco 
Cebona, darbietis demokra
tas.

Švietimo — prof. Adolfo 
Omodeo, liberalas, Neapo
lio Universiteto rektorius.

Komunistams taipgi teko 
vietos karo ir finansų vice- 
ministerių. •

Premjero pavaduoto jum
(Tąsa 5-tame pusi.)

Lotynai Amerikiečiai prieš 
Argentinos Priėmimų į Tarpt 

Darbininkų Suvažiavimų
ATMESTI ARGENTINOS 

FAŠISTŲ DELEGATAI 
Philadelphia, Pa. — Dar

bininkų skyrius suvažiavi-
XT T . . v_ me Tarptautinės Darbo Įs-Nors mes Laisvėje jau rase-Į . 1 . v

me apie tą Hitlerio propagan-\ taigos 14 balsų prieš 3 at- 
dos šmotą, kuriuo maitina sa- metė Argentinos neva dar- 
vo nelaiminguosius skaitytojus bininku atstovus Luisą Gi- 
tūla lietuviškų kryžiokų spau- ro] ir du jo patarėjus, kai- 
da, čia verta dar kai kas pa-i . . , „ v. .stebėti< po paskirtus fašistinių Ar-

Bolševikai buvo “sušaudę” jgentinos valdovų, 
kokį “pulk.” Petruitį, bet šis 
atsikėlė iš numirusių ir sugrį
žo į “’ 
tuvą.” 
knygą, 
šaudė, 
numirė

Vienas Gebelso agentas tą 
knygą atvežė į Argentiną, iš 
kur ji buvo prisiųsta lietuviš
kų kryžiokų spaudai Jungtinė
se Valstijose. Dabar tūli laik
raščiai spausdina Petruičio 
įspūdžius. Ir štai kaip juos pa
vadina :

Amerika: “Juos ten, miške, 
sušaudė.”

Vienybė: “Ką pulk. Jonas 
Petruitis matė ir kentėjo, bū
damas bolševikų nelaisvėje.”

Dirva: “Kaip jie mus sušau
dė.”

C 1 e velando smetonininkų 
laikraštis vis tik pasirodo ori- 
ginališkiausiu I

Hitlerio išlaisvintą Lie- 
Ten Petruitis parašė 
kaip jį bolševikai su- 
Parašęs, sau gražiai 

i “laisvoje Lietuvoje.’ ’

Man rodosi, šitų laikraščių 
redaktoriai turėtų nors sykį 
suprasti seną žmonių posakį: 
Meluodamas 
ne pareiti.

Atsiminkite, 
tuva neužilgo

(Tąsa 5-me pusi.)

gali nueiti, bet

ponai, kad Lie- 
bus išvaduota.

Sovietai Ruošiasi 
Kirsfi Triuškinantį 
Smūgį Naciams

London, bal. 23. — Rau-ijau keturias dienas paeiliui 
donoji Armija atmušė nau-!pranešė, jog šiuo tarpu nej- 
jas vokiečių atakas Narvos buvo jokių svarbių atmainų 
srityj, Estijoj, ir Stanisla-.fronte.
vovo fronte, Vakarų Ukrai- ; Bet vokiečių komanda Sa
noj, ir vien čia per dieną! ko, jog tai laikinoji Sovietų 
sunaikino 87 vokiečių tan- “tyla prieš audrą.” Berlyno 1 1 • • VII T'Vradijas praneša, kad Rau

donoji Armija telkia milži
niškas jėgas Vakarų Ukrai
noj 400 mylių frontu, nau- 

galingam afensyvui

kus.
Sovietu bombanešiai vėl 

sprogdino ir degino nacių 
žibalo dirbyklas Kohtla- 
Jarve ir Sillamae. ; jam

Maskvos radijas, tačiaus, | prieš vokiečius.

ATMEST JUGOSLAVIJOS CARISTŲ NEVA VAL
DŽIĄ RAGINA SOVIETŲ LAIKRAŠTIS į

Maskva. — Sovietų Dar
bo unijų laikraštis, Karas ir 
Darbininkų Klasė ragina 
Sovietų Sąjungą, Jungtines 
Valstijas ir Angliją sutrau- 
kyt diplomatinius ryšius su 
Jugoslavijos karaliaus Pet
ro emigracine valdžia, o 
pripažint dabartinę laiki-; 
nąją jugoslavų partizanų ir 
liaudies valdžią su maršalu 
Tito-Broz pryšakyje.

Tas Sovietų darbininkų 
laikraštis nurodo, kaip ka
raliaus Petro karo ministe- 
ris, gen. Michailovičius vei
kia iš vien su naciais prieš

partizanus; ir karaliaus e- 
migracinė vyriausybė vie
šai džiaugėsi pernykščiais 
vokiečių pasisekimais prieš 
Jugoslavijos patrijotus-par- 
tizanus.

“Nusibankrutavusi jugo
slavų valdininkų (kara
liaus) grupė Kairo (Egip
te) nieko daugiau neatsto
vauja, kaip tik pati save,” 
rašo Karas ir Darbininkų 
Klasė: “O laikinąją (parti
zanišką) valdžią, sudarytą 
jugoslavų liaudies, remia 
milžiniškoji gyventojų dau
guma.”

2,000 Amerikos Bombanešių 
Pleškino Nacius Vienu Žygiu 

Vakarinėje Vokietijoj
London, bal. 23. — Berly- 29,000 tonų bombų į Vokie- 

no radijas šiandien iš ryto tiją, Franciją, Belgiją, Ho- 
landiją, Bulgariją ir Rumu
niją nuo praeito pirmadie
nio iki šeštadienio.

sako, jog didžiausias iki 
šiol talkininkų lėktuvų skai
čius užpuolė vakarinę, pie
tinę ir pietiniai-vakarinę 
Vokietiją.

Ypač baisiai naikinami 
karinių fabrikų ir geležin
keliu centrai Duesseldorf 

t ir Braunšveig.
2,000 didžiųjų Amerikos 

bombanešių šeštadienį mai
šė su žemėmis Hammą, ne- 

: paprastai svarbų karui ge
ležinkelių mazgą, vakarinė- 
ije Vokietijoje.

Tūkstančiai ( amerikiečių 
I ir anglų lėktuvų iš Anglijos 
ir Italijos numetė 24,000 iki

Suomija Vėl Atmetė

LENKAI NUTEISĖ 
ŽYDUS KARIUS

London, bal. 23. — Mas
kvos radijas pranešė, jog 
Suomija atmetė naujus So
vietų taikos pasiūlymus. 
Užsienių reikalų vice-komi- 
saras Višinskis pareiškė, 
kad suomių valdonai pasi
renka ir toliau būti Hitle
rio pastumdėliais.

Sovietai siūlė šitokias są
lygas: Internuot bei išvyt 
visus nacius iki šio mėne
sio pabaigos, atsteigt 1940 

, m. .rubežių, paleist pusę su-
London. — Lenkų karo omių armijos, paliuosuot 

teismas nuteisė 30 žydų ka- sovietinius belaisvius, su- 
lėti 1 iki 3 metų už tai, kad mokėt Sovietam $600,000,- 
jie pab go iš lengų karino- 000 atlyginimo pinigais ir 
menės, norėdami įstot į an- daiktais, sugrąžint Sovie- 
glų armiją. Žydai kariai sa- tam Petsamo; užtai Sovie- 
ko, kad jie bėgo nuo perse- tai sugrąžintų Suomijai 
klojimų iš lenkų pusės. strateginį Hangoe pussalį.

Tarptautinė Darbo Įstai
ga yra Tautų Lygos palai
kąs. Apart darbininkų at
stovų, j on dar įeina valdžių 
ir samdytojų skyriai. Sovie
tai nedalyvauja dabartinia
me jos suvažiavime.

Už Argentinos neva dar
bininkų delegatų priėmimą 
balsavo tik Jungtinių Vals
tijų darbininkų atstovas 
Robert J. Watt ir Anglijos 
ir Ausrtalijos atstovai.

Meksikas darbininkų va
das Lombardo Toledano 
įnešė sumanymą atmesti 
tuos delegatus, nes jie yra 
parinkti fašistinių Argenti
nos valdovų ir neatstovauja 
to krašto darbininkų reika
lų. Visų kitų Lotynų Ame
rikos šalių delegatai iš ank
sto įgaliojo Toledano reika
laut atmest tuos argenti- 
niečius.

Lombardo Toledano, ku
ris yra ir Visos Lotynų A- 
merikos Darbo Federacijos 
pirmininkas, savo kalboj

nurodė, kad fašistinė Ar
gentinos valdžia yra nacių 
įrankis ir tiltas pravedimui 
fašizmo į amerikinius kraš
tus.

Robertas J. Watt, vienas 
Jungtinių Valstijų delega
tų, kalbėjo už Argentin. de
legatų priėmimą. Žymėtina, 
jog tas pats Watt’ 
mesniajame 
Darbininkų Organizacijos 
suvažiavime reikalavo ne- 
priimt Sovietų darbo unijų 
atstovų.

as pir- 
Tarp tautinės

Tūkstančiai Nacių Nus
kandinta Juod. Jūroj 
London, bal. 23. — Nuo

Raudonosios Armijos ofen- 
syvo pradžios prieš hitleri
ninkus Krymo pussalyje 
Sovietų lėktuvai ir karo lai
vai nuskandino Juodojoj 
Jūroj jau 70 priešų laivų, 
su kuriais žuvo desėtkai 
tūkstančių vokiečių ir ru
munų, mėginusiųjų pabėgti 
vandeniu.

Suprantama, jog Sovietai 
tik tada galutinai šturmuos 
priešus Sevastopolyje, kai 
didžioji dauguma jų, bebė
gant, bus nuskandinta.

Laikas 2-jam Frontui, 
Sako Sov. Laikraštis 
Maskva. — Darbo unijų 

laikraštis Karas ir Darbi
ninkų Klasė priminė Ame
rikai ir Anglijai, kad jau 
laikas įvykdyt jų pasižadė
jimą ir pult vokiečius iš va
karų, iškeliant krantan sa
vo kariuomenę, ne vien iš 
oro atakuojant nacius.

Sovietai taip nusilpnino 
vokiečius, kad naciai turėjo 
ir iš vakarų permest savo 
pulkus rytų frontam Taigi 
dabar patogiausias laikas 
anglam - amerikiečiams įsi
veržt Europon

Talkininkų Žygiai Nesumažino 
Nacių Lėktuvų Skaičiaus prieš 

Sovietus, Sako Gen. Rogov

Jie, 
kiek 
oro

Odessa. — Sovietų gene
rolas majoras Aleksandras 
S. Rogovas kalbėjosi su 20 
amerikiečių ir kitų užsieni
nių korespondentų, 
tarp kitko, užklausė, 
anglų - amerikiečių
žygiai prieš vokiečius pa
lengvino Sovietam oro kovą 
su naciais.

I Gen. Rogovas, antrasis 
generolo R. Malinovskio 
štabo viršininkas, atsakyda
mas, pareiškė, jog vokiečiai 
dabar tiktai ant žemės

AUGA LIETUVIU SABOTAŽAS IR PASIMOJIMAI 
ŽUDYT AUKŠTUOSIUS NACIU VALDININKUS

Maskva. — Rašo S. Pet- 
ronaitis:

Partizanai vardu Lietu
vos Vilnius padegė didžiulę 
kailių dirbyklą; visai sude
gino du jos triobėsius ir 
taip sunaikino apie 100,000 
kailių ir kailinukų, kurie 
būtų buvę pasiųsti Vokieti
jai arba vokiečių frontui. 
Kaltininkai nesurasti.

Viena iš vokiečių didžiau
sių karo bazių Pabaltijo 
kraštuose yra Burbiškiu 

apskrityj, Vilniaus guberni
joj. Keturiasdešimtyje di
delių fortų Burbiškiuose 
yra laikoma milžiniški san
dėliai kulkosvaidžių, auto
matinių, šautuvų, paprastų 
karinių šautuvų, granatų, 
minų ir kitų karo medžia
gų. Kasdien čia atgabena- j e dirbtuvėje buvo įvykdyta

Lietuvos Patrijotai Sprogdina Vokiečių Sandėlius; 
Ardo Dirbtuvių Mašineriją; Pašovė Nacių 
Komisarą; Nužudė Du Policijos Viršininkus

ma vis nauji kroviniai gin
klų ir amunicijos.

Šioj vokiečių bazėj dir
bantieji Lietuvos patrijotai 
susprogdino didelį krovinį 
artilerijos šovinių ir gra
natų, ką tik iš Vokietijos 
atvežtų. Įvyko milžiniškas 
gaisras, lydimas nuolatinių 
sprogimų. Tokiu būdu tapo 
sunaikinta daugybė artile
rijos sviedinių, bombų, gra
natų ir minų.

Arti Vilniaus yra vokie
čių lėktuvų stovykla vardu 
Horstflieger Einheit ir lėk
tuvų taisymo dirbtuvė. Šio-

daug sabotažo veiksmų. 
Taisymų darbas buvo labai 
lėtai atliekamas; dažnai bu
vo išimamos svarbios da
lys iš mašinų ir dėl to at
sitikdavo daug nelaimių.

Tai buvo organizuotas, il
gą laiką varomas sabota
žas, ir vokiečiai neįstengė 
surasti kaltininkų. Jie to
dėl prieš keletą savaičių a- 
reštavo visus lietuvius tos 
dirbtuvės darbininkus ir iš
siuntė juos Vokietijon į ver
stinus darbus.

Neseniai Vilniuje buvo 
pasimota nužudyt 
srities komisarą

vokietį 
Wulfą.

Tam budeliui bevažiuojant 
automobiliu iš Vilniaus į 
Kauną, nežinomi asmenys 
ėmė šaudyt iš automatinių 
šautuvų. Automobilio vai
ruotojas tapo nukautas, o 
Wulfas lengvai sužeistas.

Kaune Lietuvos patrijo
tai užmušė Kauno srities 
policijos galvą, pasižymėju
sį žiaurumais prieš lietu
vius valstiečius. Utenos ap
skričio policijos viršininkas 
taip pat nužudytas.

Taigi ne tik spartus par
tizanų judėjimo augimas 
rodo, kaip didėja Lietuvoje 
kova prieš hitlerininkus; 
tatai rodo ir skaitlingi sa
botažo veiksmai ir vis dau
gėjanti pasimojimai žudyt 
žymiuosius vokiečių valdi
ninkus. 5

prieš - sovietiniame fronte 
yra silpnesni, bet ore nacių 
jėgos nei kiek nesumažėjo. 
Gen. Rogovas tvirtino, kad 
vokiečiai šiame fronte tebe
turi bent tiek lėktuvų, kaip 
ir andai pačiame šėlime žai
biško vokiečiu karo.

Gen. Rogovas sakė, anot 
New Yorko Times kores
pondento Lawrence’o:

“Aš girdėjau, jog žmonės 
užsienyj šneka, kad talki
ninkų oro ofensyvas iš
traukęs didelę dalį vokiečių 
lėktuvų iš Rusijos fronto. 
Aš manau, jog tai ne tiesa. 
Čia vokiečiai dabar turi 
tiek pat lėktuvų, kaip ir 
1941 metais. Didelis skirtu
mas tiktai tame, jog mes 
dabar turime daugiau ir ge
resnių lėktuvų kovotojų ir 
bombanešių.”

Gen. Rogovas pastebėjo, 
kad vokiečiai ypatingai 
daug savo bombanešių nau
doja prieš Sovietus; tai to
dėl vakariniame fronte taip 
mažai tepasirodo 
bombanešių. O kas 
lengvuosius vokiečių 
vus, tai jų skaičius 
sovietiniame fronte 
yra net padidėjęs,
su 1941 ‘metais, kaip sakė 
gen. Rogovas.

nacių 
liečia 

lėktu- 
prieš- 
dabar 

lyginti

Boston. — Mirė kardino 
las O’Connell, 84 metų am
žiaus.
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Japonai, įveikdami chi- 

nus, pasiekė Chengchow 
priemiesčius.
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ir SLA ir

trijų Susi- 
glaudesni

.ufti i. . r irtt

Kas Ką Rašo ir Sako
KUNIGO KLIEDĖJIMAS O
Apie So. Bostono Darbi

ninką spiečiasi nemažai ku
nigų. Jie rašo ir svietą mo
kina. Sekamas incidentas 
parodo tų 
dorovę.

Bostono

kunigų politinę

Trijų Lietuvių Susivienijimų 
Narių Skaičius.

Šeštadienio Laisvėje mes rašėme apie 
SLA bėdeles, kurios dabar pradedamos 
kelti viešumon. Bėdelės susieina į vieną 
didelę bėdą: New Yorko valstijos ap
draudos departmentas pareikalavo pa
kelti seniesiems SLA nariams duokles. 
Tokiu nariu, sako Tėvynė, yra apie 11,- 
000!

Tiesa, Tėvynėje tą viską norima gra
žiai apeiti ir net vengiama pasakyti, kad 
reikės nariams duoklių mokėjimas pa

gelti. Tėvynė ir SLA viršininkai tą vadi
na: konversija. Na, tegu bus ir “konver
sija,” bet ji yra labai nemaloni. Ir jeigu 
ji nemaloni, tai SLA viršininkai nekėlė 
jos viešumon, iki praėjo pild. tarybos 
rinkimai. Dabar, taigi, jau galima ir vie
šai apie tai kalbėti.

Mums čia svarbu pažvelgti į tai, 
kaip šiandien nariais stovi visi trys lie
tuvių Susivienijimai.

Imkime SLA.:
1944 m. narių turi
1943 m. turėjo

viučse pačią fraternalių organizacijų 
idėją! Kada asmuo išbraukiamas arba 
labai neapsitenkinęs išeina iš vieno Su
sivienijimo, tai jis nebenori įstoti ir į 
kitą. Daugiau: jis tuomet kalba apie vi
sus Susivienijimus tik blogai.

SLA, kaip matome, dar vis daugiau
siai turi narių. Tačiau, jeigu jo šeimi
ninkai nemokės šeimininkauti, tai visko 
reikia tikėtis. Taip vadinamas konver
sijos planas gali būti konvulsijos planu.

Mūsų dienraštis nori, kad visi Susivie
nijimai augtų ir bujotų. Mūsų skaityto
jų šeimoje turime nemažai lietuvių, pri
klausančiu ne tik LDS, bet 
LRKSA.

Mūsų nuomone, tarp šitų 
vienijimų turėtų užsimegzti
ryšiai, broliškesni ryšiai. Tūli praeities 
įvykiai reikėtų pamiršti, o pradėti rū
pintis ateities įvykiais.

Šiandien prieš Amerikos lietuvių akis 
stovi du didžiuliai darbai, kuriuos mūsų 
Susivienijimai galėtų (ir turėtų) sutar
tinai dirbti: (1) Amerikos karinių pa
stangų rėmimas ir (2) pagalbos teikimas 
Lietuvos žmonėms.

Jeigu jie, Susivienijimai, pradėtų su- 
tartingiau dirbti platesnius visuomeni
nius darbus, jei jų vadovybės rūpintųsi 
savo atitinkamų organizacijų tvarka ir 
gerbūviu, tai galima užtikrinti, kad pla- 
tesnėsės lietuvių masės labiau susidėmė
tų lietuvių fratęrnalėmis organizacijo
mis ir noriau į jas rašytųsi.

Baigiant, tenka pridurti dar vienas 
nemalonus dalykas: visai neseniai tauti
ninkai, socijalistai ir klerikalai nerda
miesi iš kailio bandė skelbti LDS boiko
tą. Bet kas iš to išėjo? Išėjo tas, kad 
jų vadovaujami Susivienijimai nariais 
sumažėjo, o LDS paaugo!

Ar ne laikas iš praeities klaidų pasi
mokyti ?

14,928
15,379

Per 1943 m. narių neteko 451
LRKSA:

1944 m. narių turi
1943 m. narių turėjo

Per metus laiko neteko
LDS:

1944 m. narių turi
1943 m. narių turėjo

10,537
10,849

.312

8,724
8,630

94Per metus laiko paaugo
Taigi, iš visų trijų lietuvių Susivieniji

mų, tik vienas Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas paaugo nariais. Tiesa, ne
daug paaugo, bet paaugo! Turime atsi
minti laikus, kuriais gyvename: Labai 
daug LDS narių veikėjų yra kariuome
nėje ir jie, aišku, negali prisidėti prie 
Susivienijimo auginimo.

Viršpaminėtosios skaitlinės paimtos iš 
žurnalo “The Fraternal Monitor”, kuris 
balandžio laidoje paskelbė visų fraterna- 
lių organizacijų narių ir finansų stovį. 
Paminėtas žurnalas leidžiamas tik fra- 
temalių organizacijų gvildenimo reika
lais ir ką jis sako—remiasi oficialiais 
metiniais raportais, patiektais valstijų 
apdraudos departmentams.

Mums neaišku, kodėl Draugas (bal. 19 
d.) rašydamas apie LRKSA, sako, būk 
jis turįs 10,849 narius? Kodėl gi nesaky
ti savo skaitytojams tiesos, nors ji gal 
būti rašytojui ir nemaloni?!

Tiesa, palyginus SLA ir LRKSA.narių 
Skaičius su LDS narių skaičiumi, anie 
Susivienijimai turi daugiau narių. Ta
čiau, jei atsiminsime, kad anie Susivie
nijimai jau gyvuoja per 55 metus, o LDS 
dar neti/ri 14-kos metų amžiaus, tai su
prasime; kuris Susivienijimas turi pir- 
mehybę Amerikos lietuvių gyvenime pa
tapti didžiausiu ir stipriausiu.

Kitas dalykas, kuris reikėtų įsidėmė
ti kiekvienam žmogui galvon, yra šis: 
Jungtinėse Valstijose lietuvių priskaito
mą apie pusė milijono. Pridėjus Ameri
koje gimusius lietuvius, veikiausiai, toji 
skaitlinė bus kur kas didesnė. Na, o kiek 
gi mūsų trys Susivienijimai turi narių 
iš viso ? Ogi apie 33,189!

Palyginti tik saujalė lietuvių priklau
so Susivienijimams. Kur kiti? Kodėl jie 
netnato reikalo stoti į fraternales organi
zacijas?

Priežasčių gali būti daug, bet vyriau
sia bene bus ta, kad senųjų Susivieniji
mų vadovybės savo nesugebėjimu vado
vauti, savo savinaudiškumu, savo neap
dairumu labai sukompromitavo lietu-

ILO Konferencija
Praeitą savaitę Philadelphijoje 

prasidėjo ILO konferencija. “ILO” reiš
kia International Labor Organization 
(Tarptautinė Darbininkų Organizacija), 
prieš karą veikusi prie Tautų Sąjungos.

Sakoma, konferencijoje esą atstovau
jamos 43 šalys. Konferenciją sveikino 

♦ prezidentas Rooseveltas, pažymėdama-s, 
jog net karo metu laisvę mylį žmonės 
privalo rūpintis gražesniu pasaulio su
tvarkymu po karo.

Deja, kaip patys konferencijos šaukė
jai pripažįsta, konferencijoje yra didelė 
spraga. Spragą sudaro nebuvimas Tary
bų Sąjungos delegatų — kitais žodžiais, 
konferencijoje neatstovaujama 16-ka 
respublikų, kurios taip pasirįžusiai muša 
žmonijos priešą — nacizmą, fašizmą.

Kitą spragą sudaro tas faktas, kad 
konferencijoje nėra atstovaujamas CIO. 
CIO norėjo dalyvauti, bet kuomet ADF 
lyderiai pradėjo kelti skandalą, tai jie 
nusitarė nedalyvauti.

Tuo pačiu sykiu konferencijoje, sako
ma, atstovaujama fašistinė Suomijos 
valdžia, vedanti karą prieš Tarybų Są
jungą ir Didžiąją Britaniją!

Taigi daug ko tikėtis iš šitos konfe
rencijos negalima. Josios dalyviai papo
sėdžiaus kokią savaitę-kitą ir išsiskirs
tys be atlikimo ko nors didesnio, ko nors 
naudingesnio.

Mūsų nuomone, įvyksiančioji (š. m. 
birželio mėn.) tarptautinė darbo unijų 
atstovų konferencija Londone suvaidins 
kur kas žymesnį vaidmenį. Ten dalyvaus 
ųrgaizuoti darbininkai. Ten bus ir Tary
bų Sąjungos respublikų atstovai. Ten 
bus ir CIO unijų pasiuntiniai.

miesto valdžia, 
nubausti vieną 

knygų pardavinėtoją už 
platinimą “nešvarios kny
gos.” New Yorko grupė li
beralų — Sloan, Carniar, 
Dorothy Thompson, Kom- 
roff ir Fadiman pasiuntė 
savo protestą.

Bet štai kokį piktą, bjau
rų ir melagingą pamokslą 
išdrožė vienas minėtų kuni
gų So. Bostono 
ke (bal. 18 d.):

Ta vertingoji 
susidaro neva tai 
bet tikrenybėje, 
“poputčikų,” 1 
ševikų propagandinėj literatu-1 
roj pati už save kalba. Mat, 
komunistų veikla visuomet 
prasideda nuo tvirkinimo vai
kų ir jaunimo, žinoma, jie 
mėgina ištvirkinti ir suaugu
sius. Bet suaugusieji ne tokia 
jau patogi dirva. Kai kurie 
duodasi tvirkinami, bet yra 
ir tokių, kurie pasipiktina ir 

i prieš nešvarią propagandą iš
eina su kontrpropaganda. Su 
jaunimu kur kas lengviau. Tai 
pasiduodąs įspūdžiams ele
mentas, prastai atsispiriąs 
prieš seksualiuos " žabangas. 
Čia komunistai išvysto mėgia
miausią savo darbuotę. Suga- 
dyti jaunimo sielą, palaužti va
lios atsparumą, užteršti mintį | 
nešvariais vaizdais, padaryti 
jį ' bejėgiškų geidulių vergu, 
žodžiu, doroviškai jaunimą su
klupdyti — tai pagrindinis 
bolševikų uždavinys. Taip už- 
mėžę dirvą, komunistai sėja 
savo sėklą, pradedant 
banditizmo ii' ^'baigiant 
voliucija. Darbas, rodos, 
sunkus, patrauklus ir nepavo- 
jingas. Ir .kaip lengva susi
laukti tvirkinimo užtarėjų. 
Bet vis dėlto reikia ir apsi
drausti, kad kas nesutrukdytų. 
Čia komunistai vartoja seniai 
išmėgintą priemonę. Jei koks 
drąsuolis pasipriešina nešva
riai propagandai, tuč tuojau jį 
apšaukia visokiais vardais: 
tamsos apaštalu, viduramžių 
atžagareiviu, inkvizicijos at
gaivintoju, ragahų degintoju 
ir 1.1. Jei protestuojantis yra 
liberalas, tai jis staiga užsi
čiaupia. Tegu jo šeima ir tė
vynė pražūva, by tik neužsi
trauktų atžagareivio vardą. 
Tačiau pastaruoju laiku ir ta 
priemonė nusidėvėjo. Komu
nistai perdaug jau veidmai
nystėje pasinėrę, ir jų prasi- 
vardžiavimas nebesėkmingas.

Minėti gi liberalai visai 
nieko bendro neturi su ko
munistais arba bolševikais. 
Jie yra demokratų arba re- 
publikonų partijos žmonės. 
Tatai žino ir Darbininko 
kunigas K.

Tai viena. Antra — tasai

Darbinin-

kunigužis puikiai žino, 
kaip energingai komunistai 
kovoja prieš tvirkinimą vai
kų bei suaugusių žmonių. 
Šitokį bjaurų melą išgalvoti 
Ir užrhesti komunistams, 
aišku, gali tiktai visai polir 
tiniai sugedęs kunigas. To
kiu politiniu sugedėliu ir y- 
ra Darbininko ėdi tori jalų 
rašytojas kunigas,- kuris 
net nedrįsta savo pavardės 
pasirašyti, o slepiasi po rai
de “K.”

Savo'nedorybes jie ban
do užmesti doriems ir šva
riems žmonėms.

SVEIKOS PASTABOS 
APIE ATLANTO ČAR- 

TERĮ.
Chicagos dienraštis Vil-

penkeriukė nis (bal. 17 d.) labai nuo- 
iš liberalu, sekliai ir pagrįstai daro pa
tai būrys stabas apie tikrąją Atlanto

kuriiĮ veikla bol-i karterio prasmę. Savo pa-

nuo

ne-

stabas dienraštis paremia 
Chicagos dienraščio Sun 
editorijalu tuo reikalu.

Vilnis sako:
Tūli žmones Amerikoje, ku

rie ir guldami ir keldami bi
jo, kad SSSR ką nors blogo 
nepadarytų, dar garsiau pra
virko p. Hull plačiau apibu
dinus Amerikos užsienio poli
tiką. Jie sako, kad dabar tai 
jau tikrai 'Atlanto čarterio nė
ra.

Atsakant jiems Chicago 
Sun, viename savo editoriale, 
štai ką rašo:

“Dabar jau, visai aišku ne 
iš p. Hull kalbos, bet iš ge
riau pagrįstos tikrovės, jog | 
Balti jo valstybės, kurios vi-\ 
so turi mažiau 5,000,000, pa
siliks prie Sovietų Sąjungos, 
kuri buvo priversta jų atsiža
dėti po pereito karo, kada Ru
sija buvo silpna. Atrodo labai

gdlimu, kad ir Lenkijos ru- 
bežius bus nustatytas, kaip 
SSSR siūlo, kur nors apie 
Curzono liniją, kurią Aliantų 
Komisija po Pirmo Pasaulinio 
Karo pripažino teisinga.

“Nei SSSR, nei kita šalis 
jos pozicijoj ir jos keise, ne
sutiktų \su Atlanto čarterio 
punktu, kuris draustų atgavi
mą teritorijų. O taipgi nei 
vienas teisingas šio . Čarterio 
Čampionas negali tikrinti, load 
Čartėris užsaldo rubežius, ku
rie nustątyti pereito karo ar
ba diplomatinių varžytinių, po 
karo.”

Tikrai, Atlanto čartėris ne
sako, kad Lenkija turi pasi
laikyti dalis Ukrainos, Balta
rusijos aĮr Lietuvos, kurias ji 
spėka užgrobė po pereito ka
ro. Jis taipgi nenusako, kur ir 
kokie turi būti rubežiai Fran- 
cūzijos, Britanijos ai’ bile ku
rios kitos šalies.

Bėda su tais žmonėmis, kad 
jie bando įsikalbėti, jog netik 
Atlanto čartėris, bet ir Mas
kvos ir Teherano konferenci
jos viską sprendė priešingai 
Sovietams, o .kada nieko pana
šaus nevykdoma, jie tad rė
kia, jog ir to čarterio ir tų 
konferencijų nesilaikoma.

Kai kurie tų žmonių tiesiog 
ligotai nusiteikę prieš SSSR 
ir nori, kad visas svietas vyk
dytų .lą ligotus norus, jų už
mačias. O kai p. Hull, prezi
dentas Rooseveltas ir premje
ras Churčhill to nedaro, 
rėkia, 
rimų, 
džių.

Tie
mi MaskVos ir Teherano nu
tarimų pasivelija sau aiškinti, 
kad tie nutarimai laužomi. Jie 
nori, kad SSSR nei žingsnio 
nežehgtų* kas jiems priešinga. 
O kada ji tai daro, jie rėkia 
nesavais balsais.

Ir tai jie daro
demokratingumo. Kokia bjau
ri klasta!

Tas (Chicago Sun editoria- 
las jiems turėtų būti pamoka, 
bet nemanome, kad jie pasi
mokins.

jie 
kad nesilaikoma nuta- 
konferencij ų nuospren-

žmbnės visai nežinoda-

Darbininkų 
Sveikata

NEURO - PSICHIATRI
NIS NAUJOKŲ PERŽIŪ

RĖJIMAS
- Mes didinam savo kariuo- 
inenę smarkiai ir labai 
greit. Didinam tūkstančiais 
kasdien. Pat pirma naujo
kai šaukiami į verbavimo 
centrus (induction cen
ters), ant mediciniško per
žiūrėjimo. Visų svarbiausia 
čionai yra patirt ir nu
spręst bendra naujoko as
menybė, ar jis bus gabus 
kovūnas.

Privatinėj praktikoj pri- 
seina gydytojui tyrinėt 
žmogų bent keliolika kartų, 
kol nustatai tikrą jojo as
menybę. O verbavimo cen
tre tam herkuliniam darbui 
tenka tik kokia minutė, 
dvi... Mat, tokiam centre iš
viso esti tik po vieną ar po 
du psichiatru, ir jiems rei
kia perleist bent po 300- 500 
naujokų, štai kodėl priima
ma taip daug netikusių nau
jokų. Už keleto mėnesių, 
tiek daug lėšų, pastangų ir 
energijos padėjus bemuš- 
truojant, pasirodo, kad jie 
netikę, nerviškai ir protiš
kai nepajėgūs karines pa
reigas eiti.

Vis dėlto verbavimo cen
truose, nežiūrint to didelio 
psichiatrų skaičiaus men
kumo, atmetama po vieną 
iš dešimties arba tik iš sep
tynių naujokų, — atmeta
ma dėl protinių nepastovu
mų. Ir, žinoma, daugokai 

; naujokų pereina egzaminą 
neva varde I neužtėmytų, daugokai pri-

RAUDONAJAM KRYŽIUI REIKALINGA 
NAMU SLAUGOS STUDENTU

Passaic, New Jersey, ne
senai susirinko 28 moterys 
lenkų ir rusų kilmės tikroje 
“melting pot” nuotaikoje, 
išklausyti paskaitos Mary 
G. Drozel, registruotos 
slaugės, kuri veda Raudo
nojo Kryžiaus Namų Slau
gos Kursus. Vieną vakarą 
per savaitę, panelė Drozel 
veda demonstracijas ir pa
skaitas apie 
žiūrą rusų ir 
se.

Bridgeport,
slaugos klasės vedamos len
kų ir graikų kalbose. Fort 
Kent skyriuje, Maine vals
tijoj, Raudonojo Kryžiaus 
direktoriai gavo prašymą 
dėl slaugės mokytojos fran- 
cūzų kalboje. Californijoje, 
Manager War Relocation 
projekte, Catherine Yama-1 
guchi, Raud. Kryžiaus slau-

ligonių prie- 
lenkų kalbo-

Conn., namų

Chiniečiai darbininkai Steigia lėktuvų Ihtikus. Jų dirba dhugiau kaip šimtas 
tūkstančių. Juos prižiūri Amerikos ir Chinijos inžinieriai. Latikd išgriŪclitfiui ak
menis nėša rankomis ir pečiais, nes stoka tam reikalui mašinerijos. Čia rhafbsi 
darbas viėname iš tokių laukų.

gė, mokina perkeltus, japo- 
niečius, kaip save prižiūrėti 
nelaimei užpuolus.

Wilmington, Delaware, 
klasės vedamos italų kalbo
je. Texas ir kitose valstijo
se klasės vedamos ispanų 
kalboje. Kitur klasės buvo 
vedamos lietuvių, vokiečių 
ir kitose kalbose.

Tai yra tiktai kelios Rau
don. Kryžiaus Namų Slau
gos Kursų klasės, kurios 
suorgahizuotos svetimose 
kalbose per visą Ameriką. 
Priežiūra ligonių išnaikina 
visokias kliūtis rasės, tiky
bos ir spalvos ir ainiai bu
vusių politinių priešų dabar 
gali drauge dirbti sveikatos 
konstruktyvių idėjų darbą. 
Klasės laikomos bažnytinė- 
se svetainėse.

Amerikos Raud. Kryžius 
ką tik pradėjo intensyvų 
vajų pritraukti 3,000,000 
asmenų į namų slaugos kur
sus. Šis vajus gali užsitęs
ti per kelis metus laiko, nes 
manoma, kad ne daugiau 
kaip 800,000 įsirašys šiais 
metais. Praeitais metais 
533,483 asmenų gavo baigi
mo certifikatus. Mažiausia 
26,3199 sląugių mokytojų bus 
reikalinga' mokyti klases. 
Registruotos slaugės, ku
rios moka vieną arba dau
giau svetimų kalbų, ir ku
rios gali pašvęsti laiko, 
kviečiamos paskambinti į 
savo rajono Raud. Kry
žiaus skyrių. •

Ką tik išleista knygelė a- 
pie Raud. Kryžiaus namų 
slaugos praktiką ispanų 
kalboje. Ruošiama ir portu

galų kalboje. Tą knygą iš
leidžia Brazilijos Raud. 
Kryžiaus draugija. Ispanų

imama psichopatų, kuriuos 
paskiau vis viena prisieina 
paleist.

Yra daugybė naujokų, 
norinčių eit kariuomenėn, 
nors jie ir patys nusimano 
esą nedakepti, tačiau nepa
sisako, užslepia savo psi
chinius trūkumus. Ir tokiu 
būdu peršliaužia daug kro- 
niškų alkoholikų, epilepti
kų (nuomaro aukų), viso
kių neurotikų.

Ot čia kaip tik ir galėtų 
esmingai ir patriotiškai pa
sitarnauti civiliniai gydyto
jai. Jie privalo pranešti 
vietos naujokų ėmimo tary- 

jog tokie ir tokie 
nėra tinkamos 

asmenybės: 
neatsakomingi,

boms, 
kandidatai 
kariuomenei 
netaiklūs, 
alkoholikai, epileptikai, —
ypatingai jei jie yra buvę 
gydytojo klijentai.

Verbavimo centruose gy
dytojai ir psichiatrai turi 
didelę moralinę atsakomy
bę. Kiekvienas jų užgirtas 
ir priimtas naujokas, kur
sai paskiau pasirodo esąs 
netikėlis psichiškai, yra di
džiulis moralinis ir pinigi
nis nuostolis.

Yra gerai žinoma iš pe
reitojo pasaulinio karo pa
tyrimų: psichiatriniai nuos
toliai buvo didesni už visus 
kitokius. Veteranų ligoni
nės pilnos buvo visokių ner
viškų ir protiškų sukrypė- 
lių. Kiekvienas toks sukry- 
pėlis atsėidavo valdžiai po 
30,000 dolerių!

Tai finansiniai nuostoliai.
(Tąsa 5-me pusi.)

kalboje leidžiama Pan Ame
rican Bureau of the League 
of Red Cross Societies, ku
ri išleista Santiago, Chile. 
Pristatymas ispanų kalboje 
knygos gali užimti kiek lai
ko dėl transportacijos sun
kumų ir kitų kliūčių, bet 
kaip tik čionai bus atsiųsta, 
tai tuoj bus išplatinta tarp 
ispaniškai kalbančių piet- 
vakarų valstijose ir kitur, 
kur gyvena ispanų kilmės 
žmonės.

5

4

■iHiiBSl

Am. Red Cross.



Trečias PuslapisLaisvi—-Liberty,! Lithuanian DailyPirmadienis, Baland. 24, 1944'

ODESSOS PARTIZANŲ DIDVYRIŠKI ŽYGIAI IŠ URVŲ-POŽEMIŲ PER PUSTREČIŲ METŲ
E)

Amerikiečiai ir kitų tau
tų užsieniniai koresponden
tai atvyko į Odessa, sovieti
ni uosto miestą balandžio 
15 d. šiemet. Trečioji Uk
rainos armija, vadovauja
ma generolo Rodiono Mali
no vsk i o, buvo išvijus vokie
čius ir rumunus iš Odessos 
pirm penketo dienų. Jdo-

Kada

čius, pasiryžusius visą 
miestą susprogdinti bei su
deginti, pirm apleidžiant jį. 
Tokiu būdu Odessoj ir išli
ko apie 75 procentai sveikų 
namų.

Odessa pirm karo turėjo 
737,000 gyventojų.
Sovietai traukėsi iš Odes
sos, su jais išėjo apie 300,- 

miausias amerikiečiams ko- 000 žmonių. Vokiečiai ir 
respondentams dalykas tai! rumunai išžudė 80,000 
buvo patirt, kokiu būdu pa- odessiečių, o tarp jų ir 7,- 
trijotai-partizanai ne tik iš- 000 žydų, kaip skaičiuoja 
silaikė hitlerininkų užimta- miesto majoras Davidenko, 
me mieste per pustrečių Dalis gyventojų buvo pir- 
metų, bet ir nuolat kovojo Į miau išgabenta Vokietijon 
prieš įsiveržėlius. I į prievartos darbus; taigi

75 iki 160 pėdų po mies-| sugrįžus 
tu, rūsiuose ir urvuose lai- ičiams,

raudonarmie- 
jie terado Odessoj 

kėši apie 10,000 partizanų I aP^e 300,000 žmonių.
PARTIZANŲ MOBILI

ZACIJOS PRADŽIA.
Kuomet vokiečiai artino-

ir apie 3,000 sovietinių pa-į 
bėgėlių. Tie urvai kalkinių 
akmenų uolose buvo žinomi 
jau carienės Katrės laikais. !s| prje Q(]ess()s pirmą kar
Jie vingiuojąs! ir kryžiuo
jasi per 100 iki 150 mylių tą, partizanai ėmė organi- 

• zuotis, pradedant nuo gimi- 
Šie urvai ir rūsiai atsira- nįų įr artimų pažįstamų, 

do dėl to, kad iš požemiųI rengdamiesi padėti Raudo- 
buvo išlaužta daugybė kal-!najaį Armijai ir gelbėti 
kinių akmenų. O tie akme- miestą. Savo prieglauda jie 
nys buvo naudojami kaipo, pririnko urvus, kur cari- 
medžiaga Odessos miesto i niais laikais slėpdavosi 
statybai. j šmugelninkai ir visokie pa-

Chemijos inžinierius, par- daužos.
tizanų vadas ukrainas Ana- Vyrai, moterys ir vaikai 
tolius Losčenko nuvedė už- nešė i tuos urvus ir krovė 
sienių korespondentus į dideles atsargas maisto 
tuos urvus ir lindynes, kad produktų. Tapo įrengta 
jie patys pamatytų, kur ir malūnas ir dešrų dirbtuvė, 
kaip partizanai gyveno per, įtaisyta vandens šuliniai 
30 mėnesių. Tas liesas Irusiuose ir urvuose. Parti- 
aukštas, geltonplaukis, 35 zanai sukūrė savo spaustu- 
metų vyras drąsiai užreis-įvę ir įsigijo bevielinio telė
kė, kad jeigu šie partizanai į grafo prietaisus. Tarp kit- 
būtų turėję antra tiek dau-jko, jie spausdino lapelius, 
giau ginklų, tai jie ir patys kuriais įspėjo vokiečius ir 
būtų atėmę iš nacių Odessą,{ rumunus, kaip jiems 
pirm Raudonajai Armijai: atkeršyta, 
atvykstant.

MIESTO IR ŽMONIŲ 
SAUGOTOJAI.

šiaip ar taip, bet Odessos 
miesto majoras Boris Da
videnko ir daugelis kitų ne- 
partizanų liudijo korespon
dentams, kokią pirtį parti
zanai užkūrė priešams, ka
da vokiečiai ir rumunai 
ruošėsi laukant kraustytis! 
nuo atmatuojančių rau
donarmiečių. Partizanai at
ėmė iš hitlerininkų labai di
delį skaičių sveikų vyrų, 
kuriuos naciai buvo suėmę 
varyti vergijon į Vokietiją. 
Tie patrijotai skynė vokie-i

bus 
jeigu jie žudys 

I gyventojus ar naikins Odes- 
I sos pastatus.

NACIŲ SIURBIAMAS 
KRAUJAS ATIDARĖ

ŽMONĖMS AKIS
Pradžioj daugelis odes- 

| siečių netikėjo, kad priešai 
būtų tokie žvėriški. Todėl 

! ne visi gyventojai iš karto 
paclėjo partizanams. Pas
kui žmonės savo akimis ma
tė lavonus kaimynų, vyrų, 
moterų ir vaikų, kuriuos 
naciai numarino, nuleisda- 
mi jiem kraują. O kraujas 
iš jų buvo ištraukiamas 
perleisti sužeistiems vokie
čiams. Tada odessiečiai jau

PHILADELPHIA, PA.
Ne Taip, Kaip Pirmiau

Balandžio 17 d., Raud. Kry
žiaus ir Karo Pergalės Komi
teto ir delegatų įvyko susirin
kimas. Pirm. J. Kavalauskas 
pranešė, kad ambulansiniam 
orlaiviui paskirta kvota bonais 
sukelta su kaupu, būtent, 
$174,000. Kvota buvo $145,- 
000. Sekr. G. Ramanauskienė 
raportavo, kad Raud. Kryžiui 
aukų surinkta virš $1,800. Pra
eitais metais lietuviai suauko
jo virš $3,000. Dar gal kiek 
surinksim, bet praeitų metų 
sumą vargiai pasieksim.

Kodėl ? Mat, pernai komi
tetas susidėjo iš visų sriovių, 
visi dirbome pasiryžusiai ir 
energingai. Rengėme eilę ma
sinių mitingų, neprisileidome 
pašalinės politikos. Todėl bo
nais sukėlėme apie pusę mi
lijono dolerių; Raudonajam 
Kryžiui virš $3,000. Taipgi ge
rai pasižymėjome dėl United 
War Fund.

Bet kam nors toks sutartin
gas darbas, visų lietuvių vie

ninga veikla, greitesniam ka
ro laimėjimui — nepatiko. Pri
sivarę metiniame susirinkime 
erzats “delegatų,“ sudarė di
džiumą ir išsirinko komitetą 
iš katalikų ir kelių smetoni- 
ninkų, kurie jokios organizaci
jos neatstovauja, išskyrus vie
ną. Lietuvių Republikonų Su
sivienijimas, Tautiškas Lietu
vių Kliubas, didžiausios orga
nizacijos ignoruota. Pažangių
jų organizacijos, taip pat.

Sulindę smetonininkai į ko
mitetą, su kun. Stasio Railos 
“pabagaslovinimu,“ pradėjo 
mūsų bendrą veiklą paraly
žiuoti, norėdami įvelti komite
tą į išlaukinę politiką, grąži
nimui Lietuvon smetoninio re
žimo.

Taip, visų sąmoningų lietu
vių noras ir pageidavimas yra 
matyti Lietuvą laisva, bet sy
kiu laisva ir nepriklausoma 
nuo smetonininkų. Taigi Lie
tuvai laisvės mes neiškovosi
me eidami smetonininkų pasi
rinktais keliais, landžioj ant po

remtidaugmeniškai ėmė 
partizanų armiją.

Užsieniniai reporteriai 
užklausė partizanų vadą 
Losčenko:

—Na, o kur jūs gavote 
ginklų?

—Siek tiek ginklų mes 
nuo priešų pasivogėme, — 
atsakė Losčenko, nusišyp
sodamas. — Daugiau gink
lų mums atnešė keli šimtai 
slovakų, pabėgę iš vokiečių 
kariuomenės. O kitus gink
lus mes •pirkome.

— Kaip tai pirkote? — 
vienu balsu užklausė kores
pondentai.

Losčenko vėl nusišypsojo 
ir tęsė:

— Taip, mes juos pirko
me. Rumunai ir vokiečiai 

baisūs spekuliantai.
galėdavome pirkti

yra 
Mes 
ginklų atviroj rinkoj arba 
artimuose mums namuose. 
Pavyzdžiui, šautuvą galima 
buvo gauti už 50 iki 200 
markių, revolverį už 150 
iki 200 markių, automatinį 
šautuvą už 250 markių, ir 
dar su kulkomis, o mainais 
už duoną galima buvo gauti 
rankinių granatų.

Moterys pro slaptus at- 
varus išeidamos iš rūsiu ir 
urvų, darbavosi parūpinti 
partizanams maisto. Vyrai 
dienos metu daugiausiai 
laikėsi požemiuose, o naktį 
žudė priešus. Tamsoje par
tizanai buvo faktinais mie
sto valdovais.
MINŲ IŠRANKIOTO J AI.
Ruošdamiesi apleist Odes- 

są, vokiečiai pradėjo prisi
rengimus naikinti fabri
kams ir kitiems pastatams.

Vieną kartą vokiečiai pri
kaišiojo sproginių-minų vi
soje prieplaukų srityje. 
Partizanai naktį išrankiojo 
tas minas. Naciai iš naujo 
prisodino minų tame ruože; 
partizanai vėl jas išrankio
jo ir taip, galų gale, apsau
gojo 30 pirmųjų prieplau
kų, kufios buvo ypač reika
lingos grūdiniam^ laivams.

Vokiečiai buvo užtaisę 
minas susprogdint gražiuo
sius, istorinius Valstybės 
Operos Rūmus, centralinę 
telefonų įstaigą ir didelę 
dalį vandentiekio. Partiza-

nai išėmė minas ir išgelbė
jo tuos pastatus, kaip ir 
daugelį kitų.

PARTIZANAI SUIMA 
NACIŲ POLICININKUS

Vieną kartą partizanai 
įsiveržė į vokiečių kareivi
nę ir suėmė 67 jų policinin
kus. Sovietams užimant Ni
kolajevą, šie policininkai 
buvo iš ten perkelti į Odes
są. O Nikolajeve jie žvėriš
kai budeliavo gyventojus, j 
Partizanai nusprendė už 
tai jiems atsiteisti.

Padarius partizanams šį 
užpuolimą, vienas nacių po
licininkas persišovė. Du vo
kiečių sargų būreliai, vie
nas iš vienos pusės, kitas iš 
antros, bėgo ton vieton, kur 
šūvis suskambėjo. Pirm na
cių sargams atbėgant, par
tizanai. pasišalino, nusives
dami imtinius. Tamsoje 
vieni vokiečių sargai palai
kė kitus partizanais, ir taip 
šaudė vieni į antrus iki 
prašvitus. Iš vienos ir kitos 
pusės liko nukauta ir su
žeista po tam tikrą skaičių 
vokiečių.

Suimtus žvėris policinin
kus partizanai laikė savo! 
urvuose kaip kalinius, - iki 
Raudonoji Armija atvyko; 
tada jie tuos policininkus 
atidavė raudonarmiečiams.

ATVIRI MŪŠIAI.
Besiartinant Sovietų ka

riuomenei, vokiečiai ir ru
munai iškabinėjo mieste 
įsakymą; kad nuo balandžio 
8 d. uždrausta bet kuriam 
Odessos gyventojui, vyrui, 
moteriai ar kūdikiui, pasi
rodyti gatvėje po 3 valan
dos dieną ir kad gyventojai 
turi laikyti savo langus už
darus, o duris atviras, ir 
jeigu kas peržengs bent vie
ną šio įsakymo punktą, tai 
bus sušaudytas. Tai buvo 
ženklas, kad Raudonoji Ar
mija jau netoli, o kitą žen
klą davė jau girdimi rau
donarmiečių artilerijos šū
viai. Reiškia, laikas kirst 
paskutinį smūgį besitrau
kiančiam priešui.

Balandžio 9 d. partizanai 
išsivertė iš požemių į gat
ves. Kai kuriose miesto da
lyse vyravo partizanai ir 
čia tik mažai vokiečių ar 
rumunų tenorėjo jiems pa-

sipriešinti. Tačiau^ įvyko 
keli atkaklūs mūšiai. Tapo 
nukauta 500 priešų, o iš 
partizanų pusės krito ma
žiau kaip 30.

NUSIGANDUSIO ŽVĖ
RIES DARBAS.

“Mes staptelėjome vie
noj vietoj, kur partizanai 
turėjo slaptą įėjimą į savo 
urvą,” rašo New Yorko 
Times korespondentas W. 
H. Lawrence: “Vokiečiai ir 
rumunai, sekiodami pabė
gusius iš jų kariuomenės 
slovakus, matyt, sužinojo, 
jog toj vietoj yra slaptas 
įėjimas požemin. Jie tad 
atėjo į vieną artimą namą 
balandžio 8 d. Durtuvais 
paskerdė vieną pusės metų 
kūdikį; jie mėtė rankines 
granatas ir jomis padegė 
namą. Tuomi vokiečiai ir 
rumunai norėjo įgąsdint 
gyventojus, kad jie nurody
tų, kur yra įėjimas į par
tizanų urvą. Apie šį įvykį 
liudijo Praskovja Živčenko-I 
va ir Marija Žūk.

“Basa Živčenkova, atve- i 
dusi mus į tuos urvo var
tus, verkė, apsakydama 
mums, kaip vokiečiai gyvą 
sudegino vieną senutę ir 
kaip jie sunaikino jos pa
čios namą ir viską, ką tik ji 
turėjo; bet ji nenurodė 
priešams slaptojo įėjimo į 
tą urvą; o įėjimas buvo per 
užrakintą pašiūrę, stovin
čią užpakalyje to sunaikin
to namo.
ŠLIAUŽIMAS POŽEMIN

“Loščenko paskui nuvedė 
mus prie svarbiausių durų 
į urvus darbininkų gyvena
moje miesto dalyje, kuri čia 
vadinama Moldavanka. Vo
kiečiai buvo mėginę ranki
nėmis granatomis išsprog- 
dint šią urvų angą, bet 
jiems nepavyko. Mes žemai 
pasilenkėme, kad galėtume 
įžengi žemyn į tamsų urvą. , zuotais ‘ apraišalais žaiz- 
Maži berniukai apšvietė Į Joms ir lovas su švariomis 
mums taką, naudodami: paklodėmis. Tarp partiza- 
kaip lempas, butelius nuo įnų buvo ir gydytojų, 
degtines, kuriuose buvo A A ™ A ATTT/A vATTT.TT 
įpilta kerosino ir įdėta kna- SAUGA NUO ŠNIPŲ 
tai. Berniukai mus vedė, o: “Mes užklausėme šį par- 
mes šliaužėme žemyn per tizanų vadą, kokiu būdu jie 
pilnas rupių akmenų lindy- pirmosiose dienose po nuė- 
nes vis gilyn ir gilyn. Apieijimo į požemį apsisaugojo, 
100 iki 125 pėdų gilumoje'kad neįeitų provokatoriai 
mes pasiekėme vietą, kur ar priešų šnipai. Losčenko! 
galima buvo visai stačiam vėl nusišypsojo, lyg tai bū-i

atsistoti. Prieš įėjimą iš to tų lengvas dalykas. Jis sa- 
prieangio į didįjį urvą bu- kė, jeigu kas prašėsi įleist 
vo pastatytos barikados, o 
partizanai iš už barikadų 
būtų galėję automatiniais 
šautuvais, kaip dalgiu, iš- 
kapot bet kokius įsiveržė
lius, drįstančius ateit že
myn, bet niekas nedrįso.,

LABORATORIJA.
“Liko daug ženklų, 

žmonės čia gyveno. Kai ku
rie partizanai turėjo lovasj 
bet dauguma miegojo ant 
žemės, kuri nebuvo peršal
ta, nežiūrint gilumo. Mes 
pastebėjome labai daug bu
telių ; užklausėme, kam tie 
buteliai čia reikalingi. Los
čenko, chemijos inžinierius, 
paaiškino, kaip partizanai, 
besiruošdami ilgai kovai,! 
išvystė ir savo laboratoriją. I 
Jie šioj laboratorijoj dirbo! 
paprastas, bet galingas, 
granatas iš aukščiausios! 
rūšies gazolino. Tokios gra-i 
natos dabartiniame kare 
yra vadinamos ‘Molotovo | 
kakteils.’ "

KITI POŽEMIO
“DEPARTMENTAL” j
“Vieno urvo gale parti-; 

zanai laikė belaisvius. Kita
me urvo kambaryj — paro-Į 
da pagrobtų nuo priešo! 
įrengimų, tarp kurių buvo: 
ir rumunų plieninių kepu
rių. Dar kitas kambarys 
tarnavo, kaip partizanų ko
mandos buveinė, ir p. Los
čenko parodė mums kalki
nio akmens stalą, prie ku
rio jis dirbo, o jo užnuga- 
rėje ant sienos buvo Odes
sos žemlapis.

LIGONINĖ.
“Mes pastatėme klausi

mą, kaip partizanai gydė 
saviškius sužeistuosius. 
Losčenko atsakė, kad jie 
požemyje turėjo įsitaisę ga
na didelę ligoninę su sterili-

jog

į urvus, tai partizanų sar
gai įleisdavo pavieniui. 
Įėjęs keletą pėdų vidun, 
įleistasis turėjo atiduoti sa
vo ginklus. Šitaip buvo vi
dun įleisti ir keli nariai 
slaptosios rumunų policijos, 
bet jie negalėjo išlaikyt 
kvotimu, ir tik tada buvo4. Z 
viršun išleisti, kai buvo 
perduoti Raudonajai Armi
jai.”
ĮKLIUVO NACIŲ ŠNIPĖ

Kartą atėjo į partizanų 
požemį viena mergina. Ji 
sakė, kad, girdi, Raudonoji 
Armija parašiutu nuleidus 
ją iš lėktuvo, esą, paraginti 
partizanus, kad jūs dar nie
ko neveiktumėte prieš vo
kiečius per tam tikrą laiką. 
Partizanai ilgai klausinėjo’ 
tą merginą ir davė jai įva- 
lias vyno gerti. Vis daugiau 
gerdama, ji plačiau pradėjo 
atsakinėti į klausimus ir, 
pagaliaus, prisipažino, kad 
vokiečiai, suėmę jos motiną 
ir seserį, grūmojo jas nu
žudyti, jeigu jinai nepasi
stengs partizanų perkalbė
ti, kad jie atidėtų savo 
veiksmus prieš vokiečius. 
Partizanai suėmė šią mer
giną ir perdavė raudonar
miečiams, kada jie atvyko.

PAREIŠKIMAS.
Kitas užsieninių kores

pondentų palydovas, Dmit
ri j Gaušin, partizanų ko- 
m an die r i aus Losčenko pa
dėjėjas, baigiant jų pože
mių lankymą padarė seka
mą pareiškimą tiems kores
pondentams ir Talkininkų 
tautom, kovojančiom prieš 
Hitlerį:

“Aš norėčiau, kad jūs, 
korespondentai, žinotumėte, 
jog mes vadovavomės tiktai 
savo tėvynės meile. Čia nė
ra jokia komunistinė pro
paganda. Aš pats dar ir da
bar nesu partijos narys, bet 
aš komandavau partizanų 
būriui. Mes vadovavomės 
neapykanta priešui — pra
dėjus nuo mažų kūdikių, ta 
neapykanta augo vis didyn 
ir didyn. Jeigu jūs Ameri
koj ir Anglijoj būtumėte 
turėję tokį pat jausmą, tai 
jūs jau seniai būtumėte 

1 laimėję pergalę.”

politikierių kanceliarijas, eik
vojant lietuvių sunkiai uždirb
tus pinigus, iš kurių jiems pa
vyksta apgaulingai išvilioti. 
Mes galime Lietuvai tik me
džiaginiai pagelbėti, palikdami 
Lietuvos žmonėms valdymosi 
formos reikalais rūpintis.

Šis delegatų susirinkimas 
buvo neskaitlingas, daugiausia 
laiko praleista besirenkant or
laiviui vardą ir apkalbėjimui 
būdų, kaip suregistruoti tų lie
tuvių aukas, kurie aukoja 
Raud. Kryžiui dirbtuvėse ar 
per unijas. Reiškia, komitetas 
j ieškos kredito ten, kur jiems 
nepriklauso. Vietoj, kad tą 
brangų laiką sunaudoti aukų 
rinkimui, jie eikvos registravi
mui! O kam iš to nauda? Tai 
tik ne Raudonajam Kryžiui. 
Tai smetonininkų tuščios gar
bės jieškojimas. Ar ne sarma
ta, ponas pirmininke, pasi
duoti smetonininkų užma
čioms? «

Nacines Propagandos 
Paveiktas

Baigiantis susirinkimui, kuo
met pirm, paklausė delegatų: 
ar kas turi naujų sumanymų,

tai pasiprašo balso Vaivada, 
pro-nacinio savaitraščio Vieny
bes rędaktoriaus Tysliavos 
uošvis. Jis savo kalboj pasmer
kė Roose veltą, Churchillą ir 
Staliną. Pirmuosius du už tai, 
kad mūsų kariai nekariauja, 
“sėdi Italijoj,“ o Staliną, kad 
rusai persmarkiai kariauja, 
per greit hitlerininkus veja iš 
savo krašto. Reikalavo, kad 
komitetas išrinktų delegatus, 
kurie nuvažiavę Washingto- 
nan, ištirtų, kame dalykas, 
kad karas neina taip, kaip 
Vaivada norėtų. Gal tie dele
gatai “pamokytų“ mūsų vy
riausią komandierių Roosevel- 
tą, kaip karas turėtų būti ve
damas, kad patenkintų lietu
vius pro-nacius.

Tai mat, iki kokio laipsnio 
nuolatinė nacių propaganda 
gali žmogaus protą užnuodin- 
ti!

Vaivadą per daug metų pa
žinojau, kaip rimtą tautinin
ką, gabų vertelgą, visuomet 
malonu buvo su juo pasikal
bėti, pasiginčyti, o dabar? Se
natvėj turėjo atsiskirti su sen- 
su. Gaila! S. V. Ramutis.

Šypsenos
Zoologijos Krautuvėj

— Aš norėčiau nupirkti 
žmonai dovanų kokį gyvu
lėlį! — sako pirkėjas, atė
jęs zoologijos krautuvėn.

— Mes visko turim, pra
dedant nuo slieko ir bai
giant drambliu! — išdidžiai 
atsako krautuvės šeiminin
kas.

— Labai puiku! — nu
džiugo pirkėjas. Tad ar ne
galėtumėt man duoti ką 
nors vidurinio tarp slieko ir 
dramblio!

šeimyniškas Pasikalbė
jimas

—Jonai, kodėl tu neklau
sai, kai aš kalbu? — klau
sia žmona.

— Kaip neklausau! Aš 
viską girdžiu.

— Meluoji! Aš prašiau iš 
tavęs šimto dolerių, o tu at
sakei: “Gerai, brangioji.”

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

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

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.
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. V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą
kraujo spaudimą. $1.50. \
P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš ge
riausios rūšies žolelių, nuo vidurių už
kietėjimo, vienas doleris.
Lebara No. 2 pellets dėl tų, kurie turi 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

anglų kalboje, teisingi nurodymai dėl ko žmo
nės serga ir kaip pagydyti įvairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25.

11. Sea-Vo-Kra tabletėlės dėl peptic Ulcers, 100 tab. už $1.50.
12.

3.

10. Outwitting Illness knyga

8.

9.

Raktas j Gyvenimą lietuvių kalboje knygelės su daugeliu įvairių pa
tarimų ir nurodymų. Apsileidimas būtų neįsigyti tą knygelę. Kaina 1 
doleris, bet prisiusime už 75c; bet jeigu pirksi už $3.50 vitaminų, tai 
gausi veltui tą knygelę.

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu 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
46S LORIMER STREET, netoli Grand St., BROOKLYN, 6, N. Y.
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Beer, Wine, Liquor
NEBŪKITE NERVUOTI

(Tąsa)
Dabar sienoje atsimušė jo susivėlusios 

galvos profilis su erelio nosimi.
— Tai Raimondas. Jis... atėjo manęs, 

— tyliai pasakė Sara pasikeldama.
Raimondas atsinešė drėgnos rudens 

nakties kvapą.
— Aš tuoj apsirengsiu, — Sara tyliai 

prasivėrė kambario duris.
Raimondas paspaudė Mejerio ranką ir 

atsisėdo priešais batsiuvį ant tėvo kėdu
tės.

Vilkdamos! jekę išėjo Sara. Mejeris 
lakavo batsiuvio siūlą. Sara matė — jis 
nepatenkintas.

— Kur jūs eisite per lietų... ir taip 
vėlai? Rado laiką! — žydiškai pasakė 
Mejeris.

Ir vis tiktai Raimondas suprato, apie 
ką jis kalba, ir paraudo. Kelias akimir
kas Sara abejojo, paskui tyliai paklau
sė:

— Ar galima jam pasakyti?
— Aš nežinau,—susirūpinęs atsakė 

[Raimondas.
— Aš manau, kad galima, — nuspren

dė Sara. — Klausyk, Mejeri, palik minu
tei savo siūlą!

— Skubus užsakymas, aš neturiu lai
ko...

— Mejeri, šiandien mieste prasidės su
kilimas... — Ji nutilo, pamačiusi, kaip 
sustingo į ją įsmigę Mejerio akys, tokios 
pat didelės ir juodos, kaip ir jos.

— Sukilimas! Iš kur tu žinai? Ir... — 
jis nebaigė.

Sara palietė jo petį.
— Mejeri, gal tu eisi su mumis?
— Kur?
— Jeigu eisi, pasakysime.
Mejeris greitai sumirkčiojo, ligūstai 

iškreipdamas lūpas.
— Niekur aš neisiu! — šiurkščiai tam

pydamas sakuotą siūlą, tarė jis.
Paukščio šešėlis sienoje suplasnojo vie

nu sparnu.
— Ir tu neisi... Eik gulti... O jam pa

sakyk, kad jis čia daugiau neateitų... 
Taip, taip, — tegu nebeateina! Aš neno
riu, kad tave pakartų, — išsigandęs ir 
piktuoju ėmė šnibždėti jis.

Raimondas įsiklausė nesuprantamos 
šnekos, stengdamasis suprasti jos pras
mę. Iš vos pastebimo judesio į jo pusę 
suprato, jog Mejeris apie jį kalba.

— Ką gi, pasilik, o aš eisiu. Aš ma
niau, kad tu ne toks...—Ji norėjo pasa
kyti “bailys”, tačiau negalėjo to žodžio 
ištarti.

Kaladė su aulu nuo Mejerio kelio nu
puolė ant grindų. Visi bailiai pasižiūrėjo 
į duris. .
; ■— Tu pagalvotum apie šeimą... apie 
tėvą! Ko tu nori—kad mus visus išplau
tų? Kur tavo sąžinė? Ko tau ten rei

kia? — šnibždėjo jis, vis daugiau jau
dindamasis, 

s ♦

— Mano sąžinė?... Aš noriu gyventi, 
Mejeri! Noriu gyventi! Ar tai nesąžinin- 
ga? ' A- • •

— Cho! Nori gyventi? O eini mirti....
— Daugiau taip aš nebegaliu! Amži

nai badauti, gyventi skurde... Kad kiek
vienas, kuris turi valdžią ir pinigų, ga
lėtų tau spardyti į pačią širdį... Sakyk, 
kam gyventi štai šitokiu kirminu, kurį 
kiekviena iš tų biaurybių gali sutraišky
ti? Geriau tegu mane gatvėje užmuša! 
— taip pat pašnibždomis aistringai kal
bėjo Sara.

— Kas tave šitaip išmokė?
— Gyvenimas išmokė, tas prakeiktas 

gyvenimas...
— Gudresni už savo žmonės nieko ne

galėjo padaryti, o tu galvoji apversti pa
saulį?

Sara atsistojo.
— Negalėjo padaryti? Tu lauki, kad 

tau kažkas padarytų. O pats šliaužios! 
prieš Špilmanus ir Barankevičius! Keik
ti likimą ir grasinti kumščiu, kai šio nie
kas nemato... O mes norime su jais pa
baigti! Tai ir tavo priešai. Kodėl gi tu 
bijai prieš juos ranką pakelti? Kur gi 
tavo sąžinė?

Susierzinęs Mejeris pasižiūrėjo į ją.
— Mano sąžinė—tai šeima. — Liesais 

pirštais jis nervingai minkė kamuoliuką 
sakų. — Be mūsų jie badu išdvės. Ar 
supranti! Išdvės! Ir niekas nepadės 
jiems. Jei nori eiti — eik! — Jis naršiai 
mostelėjo ranka į duris. — Eik, eik! O 
aš žydas, vargšas batsiuvys... Aš neturiu 
tėvynės, už kurią galėčiau padėti galvą... 
Buvo rusų caras — mane vaikė, kaip šu
nį. Atėjo vokiečiai — taip pat. Dabar 
lenkai — baisu į gatvę išeiti. Na, o jeigu 
į jų vietą ateis hetmanų valiūkai,. ar 
mums bus lengviau? Aš nežinau, koks 
ten sukilimas ir kas ką nori išvyti. Aš 
tiktai žinau, jog žydas turi namie sėdė
ti...

— Šiąnakt sukils darbininkai.
— Darbininkai? — sumišęs paklausė 

Mejeris.
Stotyje tęsiamai sušvilpė garvežis. A- 

kimirkai nutilo. Po to vėl trys trumpi 
švilpterėjimai. Jie čia atėjo apsilpę, toli
mi. Raimondas greitai atsistojo.

— Lik sveikas, Mejeri! — tarė susi
jaudinusi Sara.

— Tai tu eini? — Mejerio balsas su
drebėjo.

— Taip.
Mejeris liūdnai pasižiūrėjo į juos. Sara 

dar laukė kelis akimirksnius.
— Išmuš jus. Su kuo jūs prieš juos iš

eisite? — vos girdimai sumurmėjo jis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 909 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 133 Irving Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
WILLIAM ERNST & RICHARD LIPPERT— 

d-b-a
133 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE iš hereby given that Incense No. 
EB 5019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
96 Boerum Piece, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •:

RUDOLPH FEICHT 
Bar, Grill & Rest.

90 Boerum Pl;, Brooklyn/ Nt Y<.

NOTICE is hereby given that License No, 
CL 79 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 313 Carlton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LONG I. GROTTO
313 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y. B
NOTICE is hereby given that License No. 
L 720 has been issued to the undersigned 
io sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1115 1th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. ,

ARTHUR & CHARLES DREHER 
(Sunset Wine & Liquor)

1115—1th Ave., Brooklyn, N. Y. B
NOTICE is hereby given that License No. 
L 65 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 327 Washington Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

TOWNE LIQUOR STORE, INC.
327 Washington St., Brooklyn, N. Y. B
NOTICE is hereby given that License No. 
L 977 has been issued to the undersigned 
to sell Wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 808 Prospect Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAMUEL ROSCHER
808 Prospect Place, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 280 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 124 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

IDA WATTENBERG
121 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1510 has been issued to the undersigned 
tn sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 211 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILES LIQUOR STORE
211 Court St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 167 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1816 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
EAST FLATBUSH LIQUOR STORE, INC, 
■1816 Church Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5131 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1151 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTINA D'ANDREA
(Exect. Estate of Andrew D’Andrea) 

(Dorchester Rest.)
1151 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7313 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1550-62 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumea 
on the premises.
WILLIAM C. LOHR & VINCENT SCHAYNE 

(d-b-a Lohr & Schayne’s)
1556-62 Broadway, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1407 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the AlcoholicWIeverage Control 
Law at 759 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISADORE SHARF 
(Parkside Tavern)

759 Gates Ave., „ Brooklyn, N. Y. B

(Bus daugiau)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1698 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN AVANZINO 
(Black Horse Tavern)

1698 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. B

So. Boston, Mass.
Tai Buvo Puikus Koncertas
Balandžio 16 d., Bostono 

progresyvių lietuvių Harmoni
jos Grupė surengė koncertą, 
kuris tikrai buvo žavėjantis. 
Beveik visas koncertas susidė
jo iš dainų, apart pianu de-. 
monstravimo per Mr. Davis 
(Kalakutą). Jis, kaipo radijo 
vargonininkas ir gabus pianis-i 
tas, tai ir solo paskambino su 
paaiškinimais daugelio muzi-į 
kalių įvykių. Jis pakartojo su 
piknu.

Rusą jaunuoliai tautiškais 
kostiumais pasirėdę, pašoko, 
kas publikai labai patiko. 
Šiaip visas koncertas susidėjo 
iš dainų. Pati Harmonijos Gru
pė apie astuonias dainas su-1 
dainavo labai puikiai, sutarti
nai; maloniai skamba susilie
ję balsai. Grupei vadovavo A. 
Žukauskaitė. Niaura ir Ig. Ku
biliūnas dainavo solo, labai ge
rai, vykusiai. Birutė Ramoš
kaitė iš Brooklyno, tai žvaigž
dė dainavime. Tai nepapras
tas talentas ir išsilavinimas, 
tai dailės artistė! Darbo žmo
nėms retenybė girdėti ir ma
tyti taip žavėjančia daininin
kę.

Žodžiu sakant, tokis koncer
tas pravartu leisti per radijo 
bangas, idant milijonai galėtų 
klausytis. Bet Bostono lietu-

viai ne pilnai moka įvertinti, 
nes gal pora šimtų publikos 
tik atsilankė, o galėjo sutilpti 
penki šimtai ir lietuvių yra 
daug. Veikiausia, tas nemalo
nus lietingas oras daugelį su
laikė nuo atsilankymo, ot tas 
ir parodo neįvertinimą, ką ga
lėjo išgirsti ir pasididžiuoti, 
kad ir lietuviai turime aukštai 
išsilavinusių talentų.

Viena draugiška pastabėlė: 
programos perstatinėtoj as ne 
visai tiko, jo kalba labai dusli, 
publikoje negirdėti, ką jis sa
ko. Tokioms šaunioms progra
moms turėtų būti taktiškas 
perstatytoj as, jei jau nėra raš
tiškų programų, publikai išda
lintų. D. J.

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

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

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

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

Tel. GLenmore &-8101

su ame-

(
LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) I 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtinės |

Kasdien Turime i

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat
Savininkas .411 Grand St. Brooklyn j

F. W. SHALINS I
j (Shalinskas) j

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

! Suteikiam garbingas laidotuves !

8150
Į Koplyčias suteikiam nemoka-j 
Į mal visose dalyse miesto. | 
i TeL Virginia 7-4499 !

NOTICE is hereby givęn that License No. 
RL 4216 has been issued to the undersigned 
to sell be.er, Wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1191421 Gdnover Street, Borough of 
Brooklyn, County 'of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH A. McGUINN.
119-121 Conover St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License N°. 
RL 1221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wiue. and liquor at retail under 
Section 107 of tnc Alcoholic Beverage Control 
Law at 3333' Fulton Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH DENICOLA
3333 Fulton St., ■ Brooklyn, N. Y. B
NOTICE is hereby ^iven that License No. 
RL 1651 has been issued to the undersigned 
to -sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 372-4 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GAGE & TOLLNER. INC.
372-4 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7)28 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 688 Halsey Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

688 HALSEY CORP.
688 Halsey St.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law sit 464 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BEN KAYES TAVERN. INC.
■161 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y', B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6370 lyis been issued to the undersigned 
to sell beer’, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 170 Norman Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. DOLAN
(Admix of Estate of Thomas Dolan)

170 Norman Ave.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Stiction 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 15 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID STOLLER, ADM. 
(Original Dave’s Busy Bee)

15 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that/License No. 
RL 1507 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 699 Halsey St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY II. HAM & DOUGLAS JAMES 
(Avenue Inn)

699 Halsey St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1263 has been issued to the undersigned 

"to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 10—4th Ave., Borough of Brooklyh, 
County of Kings, to be consumed on tlty 
premises, į

WALTER JOHNSEN į
(Scant ic Bar)

■10—4th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1403 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1065-7-9 Church Ave,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAPLE COURT REST., INC.
1065-7-9 Church Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5264 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 125—42nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA RAUBUS & N. J. BUBLOW 
(Admins. Estate of John Bublow)

125—42nd St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 34 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be .consumed 
on the premises.

SOMMERSET BAR & GRILL, INC.
34 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 701 — 39th Street, Borough of 
■Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN O’REILLY
701 — 39th St., Brooklyn, N. Y.

NED ALINAMA ATSAKOMYBE
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, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO A Ii) ISO L tabletu- 

kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

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

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

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus 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.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85,

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

A. '* — — A g ■- — — <e» — A e, ~ — a ■*». — I

MATEUŠAS SIMONAVICIUS If
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. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

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

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant 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

į

| GREEN STAR' BAR & GRILL ?
Ž i Lietuviškas Kabaretas
1 IKas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti uį,
X užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino,
T kad visados bus patenkinti. įT2 i Pare Kiekvieną Šeštadienį
& ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. . £

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
? 459 GRAND ŠT. BROOKLYN, N. Y. *

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

> ............ ............
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Visos Šešios Italy Parti 
jos įeina j Naująją 

Valdžią

Vokiečiai Išduoda, 
Apleidžia Rumunus

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

Maskva.— Sovietinių pai^ 
tizanų suimti Kryme rumu
nai oficieriai skundėsi, kad 
vokiečiai elgiasi su jais kaip 
išdavikai, o ne bendrai-są- 
jungininkai.

Rumunų kuopų kapitonai 
Lazarescu ir Georgiu iš 
Kalnų šaulių divizijos sa
kė:

“Kada tik pavojus grę- 
sia, tai vokiečiai pasitrau
kia ir palieka rumunus at
remti žiaurias atakas iš ru
sų pusės. Pradžioj mes 
traukėmės kartu su vokie
čiais. Kada rusai pasivijo 
mūsų eiles, tai vokiečiai su
šoko į trokus. O kai mūsų, 
rumunų, oficieriai mėgino 
sulipti į trokus, tai vokie
čiai ėmė šaudyt iš kulko
svaidžių Į juos.”

STAKLIŲ TAISYTOJAS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

tapo Renato Morelli, libera
las.

Užsienių reikalų. vice-mi- 
nisteris — Giuseppe Pru- 
nus.

Karo vice-ministeris — 
Mario Palermo, komunistas 
advokatas.

Laivyno vice-ministeris
— Domenico Albergo, so
cialistas advokatas.

Vidaus reikalų vice-mini- 
steriai — Nicola Salerno, 
socialistas, ir Prince Filippe 
Caracciola, iš Veikimo par
tijos.

Susisiekimų vice - minis
terial — gen. Di Raimon- ! 
dow <ir Mario Fane.

Finansų vice-ministeris—! 
prof. Antonio Pasenti, ko
munistas.

Teisingumo vice - minis- 
teris — Nicola Lombardo, . 
darbietis demokratas.

Viešųjų darbų vice - mi- 
nisteris — Adolfo Cilento, 
darbietis demokratas.

Žemdirbystės vice - mini- . .. . , ,
steris - Mario Bergami, li-i Amerikos prekybos depart- 
hprnlnš ^mento laikrastis Foreign

Pramonės nrekvbos ' irCommerce Weekly stebisi, 
darbo vice-ministeris - kad Sovietai talP Srelt.al at' 
Francesco Sansonetti, krik- ■ stelSe 
ščionis demokratas. |rov« 272’00,0 ketvmtaimų 

švietimo vice-ministeris at'?duo1tų , .\0'

vyriausybė ir žmonės grei
čiau viską atgaivino, negu 
būtų buvę galima tikėtis;

į ir primena, jog buvo sugrą
žinta daugybė gyvulių ir 
lauko ūkio mašinų, išgaben
tų toliau į rytus, . kuomet 
gręsė vokiečiai. Sovietų val
džia, be to, parūpino pasė
lius, suteikė valstiečiams 
daugiau gyvulių ir kitų 
reikmenų.

Stebisi Sovietų Ūkio 
Greitu Atgijimu

Washington Valdinis

PAGEIDAUJAMAS VYRAS VIRŠAUS VIDURAMŽIO
Turintis patyrimo prie MEDVILNĖS AR RAYON

ŽINGEIDAUJANTIS NAUDOTI SAVO PATYRIMĄ 
EKSPERIMENTAVIMO DARBUI

Su vienu iš
ŠALIES DIDŽIAUSIŲ TEXTILE IšDIiRBĖJŲ

Reikalaujama atliekamumo certifikato

PACIFIC MILLS
RESEARCH & DEVELOPMENT LABORATORIES

1 WEST CENTRAL AVENUE
East Newark, New Jersey.

(99)

— Angelo lervoline, krikš- 
čionis demokratas.

DARBININKŲ SVEIKATA
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

O moraliniai nuostoliai 
kautynių vienutėms! O kur
gi muštynių katastrofos, 
kur nors svetimoj tolimoj 
šaly! Dėl vieno netikusio
kareivio dažnai turi kristi.; 
daugybė gyvasčių jojo dali-’' 
ny. Ir tuo patim tarpu pa
sidaro nuostolių naminiam 
fronte.

Iš karto nepriimtas ka- | 
riuomenėn, naujokas gali' 
tuoj vėl grįžti savo darban

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Amerikos lietuviai galės lais- 
IUOJ vėl grjztl savo uaroan vaj jr tiesioginiai susisiekti su 
ir būti naudingas karinei ■ Lietuvos žmonėmis ir jie, Ame- 
pastangai. Jis gali prisitai- rikos lietuviai, sužinos jūsų 
kyt prie įprastos aplinkos, melus, skleidžiamus čia pagal 
be didelių smūgių, be dide- Gebelso komandą, 
lių išlaidų. Jei priėmėjai!
gydytojai padaro 
varu jį varydami 
menėn su jos kieta draus
me (disciplina), tai 
išlaiko: jo nervai, jo pro- • 
tas brakštelia, —ir pasida-f 
ro didelės žalos ir namų iri 
karo frontui

Stambus J. V. karinome- i bininkais gali elgtis taip, kaip 
nės gydytojas neuro-psichi- 
atras, Dr. Meninžeris ban 
do nušviesti šiuos klausi 
mus, visų naudai.

klaidą, 
kariuo-

jis ne

Ką jūs tuomet sakysite!
Ar jūs nematote, kaip šian

dien prastai jaučiasi šimutis 
su Prunskiu, rašę “bolševikų 
nužudytam” vyskupui Staugai
čiui eulogijas?!

Šimutis Drauge rašo:
l vietų sistemoj valdžia su

“So
dai’-

aklinori, nes jie yra jos 
vergai.”

Vis tik ne toki, kaip p. ši- 
į mutis, kuris, bučiuodamas Gri- 
i gaičto burnelę, manė, jog tai 

Dr. J. J. Kaškiaučius, klebono rankelė.

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, 
alę 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 
MOSTJ. 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 Klostiniu. Kaina Doz. 
75 centai. 2-oz. — $1.00, 4 oz. — $2.00, 16 oz. — $5.00.

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

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

1-oz.
. 2-oz.
. 4-oz
16-oz.

DEKEN’S OINTMENT

atneš Galingą Mostj.

dar-

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (ioi)

KELIAUJANTI PARDAVĖJAI ta
DU PASIRINKIMAI PRISTATY

MUI Į NAMUS PIENO TAM 
TIKROSE APYLINKĖSE.

Būtini, gerai apmokami darbai, ku
rie yra užtikrinti taikos laike taip- 

pat) kaip dabartiniu laiku.
PUIKIOS AUKŠTOS ALGOS 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ VAKACIJOS 
Kreipkitės

TILTON DAIRY FARMS 
27 MORRIS AVENUE 

NEWARK, NEW JERSEY.
(98)

• .....Deksnio
.....Deksnio
.....DekShfo
.....Deksnio

Vardas ir pavardė ............
Gatvė ir numeris ............. .
Miestas ................................

Galinga 
Galinga 
Galinga 
Galinga

Mostls
Mostis
Mostis
Mostis

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

Valstija

DEKEN’S OINTMENT p. d. box 666, newabk i, N. 3.

MAŠINISTAI 
DIRBTUVĖS NAMUI.

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS. 
Būtina Pramone. 

PRIIMAMI NEPILIEČIAI. 
Pilnai patyrę prie 

LATHES 
MILLING MAŠINŲ 

ABLIUOTOJAS 
PRIE STALO DARBAS
$1.16 J VALANDĄ 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai. 
HAISS MFG. CO.

141ST ST. & CANAL PL., BRONX
(98)

CARPENTERS (Dailydės)
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

ATLAS BABY CARRIAGE
1840 Boone Avenue, Bronx 

(kampas 176th St.—West Farms Rd.)
(98)

CHEMINIS FABRIKAS 
REIKALAUJA

VYRŲ 
PATYRIMO 

NEREIKALAUJAMA 
BŪTINAS DARBAS 

IŠMOKSITE DIRBDAMI
HEYDEN CHEMICAL CORP. 

290 River Drive, 
GARFIELD, N. J.

Nesikreipkite, jei dabar esate prie karinio 
darbo.

(98)

DARBAI GAUNAMI
PRIE

TRUMPŲ PRIVIRINIMŲ 
SKYLIŲ KERTAMŲJŲ 

MAŠINŲ 
TEKINIMŲ 
BUFAVIMŲ

Dieniniai ir Naktiniai Šiitai. 
Patyrimas Nereikalingas. 

Reikalingas atliekamumo paliudijimas.
PRADINK ALGA 70c J VALANDĄ 

50 VALANDŲ SAVAITĖ 
FIAT METAL 

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

(100)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ARMATURE WINDERS
Mažti dirbtuvė. Patyrę ir pradiniai.

RUIMAS 218, -
119 E. 27th St., N. Y. C.

(98)

OPERATORIAI
DARBININKAI BENDRAI

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

BEN GREENHOLTZ
476 Knickerbocker Avenue 

Brooklyn.
■

PASlRANDAVOJiMAI 
APARTMENTS

.(100)

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

BUCKMINSTER 4-3110 (99)

BUY
VNiTkO
•tAta*
WAR
/bonds
P aNd
A Stamps

PRANEŠIMAI Iš 
KITUR

LAWkĖNCĖ> Mass.
ALDLD 37 kuopos susirinkimas 

įvyks balandžio 26 d., Maple Park,, 
2 vai. dieną. Malonėkite dalyvauti. 
— Valdyba. (96-98)

BAYONNE, Ft J.
Lietuvių Amerikos Ūkėsų Kliubo 

narių Atydai! Svarbus susirinki
mas įvyks antradienį, balandžio 25 
d. Kliubo salėje, 329 Broadway. Vi
si nariai prašomi dalyvauti ir nesi- 
vėlUot. Pradžią 8 v. v. — Jonas Za- 
leckas, pinu. (95-97)

VYRAI
KARINIS > DARBAS 

IR
PO KARO

NUOLATINIS
MOKINKITĖS AMATO
PATYRIMO NEREIKIA

75c į VALANDĄ PRADŽIAI 
85c PO DVIEJŲ MĖNESIŲ

ANTIPYROS CO.
1175 MANHATTAN AVE 

BROOKLYN
VERNON-JACKSON AVE. STOTIS 

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

8'1’H AVE. SUBVE.

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje. Philadelphijoje.

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

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

ką. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M. 
PRADEDANT PIRMADIENI, BAIGIANT 

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(103)

REIKIA VYRŲ
Patyrimas Nereikalingas

FOUNDRY PAGELBININKAI
60 VALANDŲ —$49 PRADŽIAI

AMERICAN MARINE 
BRASS FOUNDRY, INC.

22 BERRIMAN ST.
BROOKLYN.

(99)

Prie
KIEMO DARBININKAI

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

Patyrimas nereikalingas
Skambinkite E V. 9-4151.

Klauskite MR. BARNES.

ŠVEITĖJAI,IR LYDYTOJAI 
prie Sterling' Sidabro. GERA ALGA. 

Daug viršlaikių.
PAUL FREMONT, INC.
138 Prince St.f' N. Y. C.

,(100)

FARMOS IR PO STIKLU 
AUGINIMŲ DARBININKAI 

SVEIKAS LAUKE UŽSIĖMIMAS 
PATOGI TRANSPORTACIJ A 

KARINIAI DARBININKAI PRIVA
LO TURĖTI ATLIEKAMUMO PA
REIŠKIMĄ.

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

MILtftURN 6-0162

VYRAI
FABRIKAS. ATLIEKĄS 

KARINIUS DARBUS
REIKALAUJA

Kelėtos Vyrų Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS
su gera Alga.

Atsineškite' Paliuosavimą.
E. T. TROTTER & CO.
594 JOHNSON AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.
, t„ „ ■ , (96)

LAIKRODININKAI
Patyrę

TAISYMUI IR PERRUDAVOJlMUt 
Gera Alga. 

Kreipkitės

B. AXLER, 
/ 82 BOWERY (ROOM 311)

(96)

MECHANIKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
$1.02 J VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITE 
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

141ST ST. & CANAL PL., BRONX
(98)

MECHANIKAI 
MAŠINISTAI 
STATYTOJAI 

Karinis Darbas. 
Priimami Ateiviai. 

Dieninis Darbas
STERLING SWITCHBOARD 

MFG. CORP.
205TH ST. & 91H AVE., N. Y. C.

(98)

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

SALADŲ IR SANDWICH DARYTOJAS $55 
BROILERIŲ 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)

PRADINĖS RAŠTININKĖS
TYPISTS

Patyrimas Nereikalitigas 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

3914. VALANDŲ SAVAITE 
IKI GEGUŽĖS 31

NUO TADA 36H VALANDOS 
IKI RUGSĖJO PABAIGOS
UŽKANDŽIAI BE PELNO •

Kreipkitės
Continental Insurance Co.

80 MAIDEN LANE,
Room 2109 

New York City.
(101)

MERGINOS
Ixjngvas fabriko darbas. 

Duodama Uniformos. 
50c Į VALANDĄ—VlllŠLAIKIAI

AMERICAN CHEMICAL 
& FLUX CO.

95 LORIMER ST., 
BROOKLYN, N. Y.

 .(98)

REIKIA MERGINŲ. LENGVAM DARBUI 
KORKŲ DIRBTUVĖJE. $24.75 UŽ 48 VA
LANDAS. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

SEABOARD CORK CO., 
220 TAAFFE PLACE, BROOKLYN

PAGELBININKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
73c į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

141 ST ST. & CANAL PL., BRONX 
_________________________________________ (98)

Paprasti Darbininkai—3000 
PATYRIMO NEREIKIA 

NEREIKIA JOKIŲ PINIGŲ
Daug darbo kiekvienam. Kasti ir j vagonus 
krauti anglį Mainose Wilkes-Barre, Pennsyl
vania. Pavieniai ir vedę vyrai su ar be šei
mų priimami. Žcnotiems vyrams yra daug 
tuščių namą. Kompanija aprūpins valgiu ir 
guoliu pavienius vyrus pas privatiškas šei
mas. Transportacijai Kompanija duoda $3.86. 
Algos pradžiai $46 j savaitę—48 valandos. 
Gera proga užsitikrinimui apskritų metų dar
bą, taipgi po karo. Mes siunčiame kasdien.

Ateikite ar rašykite dėl smulkmeniškų 
informacijų.

INTERSTATE AGENCY
80 Warren St., Room 101

(arti City Hall) (99)

DIENĄ IR NAKTJ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

(101)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

GAMYBOS DARBININKAI 
KARINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI
HOOK SCRAPER MFG. CO.,

219th St. South Side L. I. It. It. tracks, 
QUEENS VILLAGE

HOLLIS 5-6622

REIKIA
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
Nuolat.

5 Dienų Savaitė
GEROS ALGOS 

Pokarinė Atfeitis.

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

VYRAI
Nuolatinis darbas prie svarbių karinių 

materialų
MAŠINISTAI 

PLASTIC MOLDING PRESS 
OPERATORIAI

GLASS BASING MACHINE 
OPfcRAtORIAI

GLASS FURNACE fcltARGER
Geresnis apmokėjimas, už ekstra pastangas; 

patyrimas nerelkalingės.

WESTINGHOUSE
ELECTRIC & MFG. CO.

720 Washington Avė.
BELLEVILLE, N. J.Z

No. 13 Broad Bus iki mūsų durų.
- . (96)

TINSMITH ROOFER 
(Bictom Stogdengis) 

ir PADĖJĖJAS su Chaufferio laisniais. 
Nuolatinis darbas.

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

(97)

PROSYTOJOS MOTERŲ BLIUSKUCIŲ. 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA. 

TOFF NOVELTY CO., 239 W. 39TH ST.

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI, SU PATYRI
MU PRIE PAKAVIMO. 5 DIENŲ SAVAITE.

GENERAL SPORTCRAFT, 
17 EAST 35TH ST.

(96)

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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RAŠTININKĖS

MERGINOS SANDĖLIUI

ŽENKLINTOMS

5 DIENŲ SAVAITĖ

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

MERGINOS - MOTERYS
Kaipo Laboratorijos Darbininkės.

Patyrimas Nereikalingas.
Pokarinės Progos 

327 Van Buren St., 
Brooklyn.

DALIAI LAIKO
Patyrusios siuvamų mašinų 

operatores.
TAIPGI PRADINES MOKYTIS PRIE 

SIŪLIŲ SIUVIMO.
Geros Pradines Algos 

NUOLATINIS DARBAS

IRVINGTON TEXTILE CO.
367 COIT ST., IRVINGTON, N. J. 

arba L'.S.E.S. Employment Ofise, Irvington. 
____________________________ ____________ (98)

BENDRAI OFISO 
DARBININKĖ

Mokanti typing ir stenografiją. Turinti šiek- 
tiek supratimo apie knygvedystę. 

Tik viena mergina ofise.
5 DIENŲ SAVAITE. Linksmos darbo sąlygos. 

PROGA PAKILIMAMS.
AMERICAN CHEMICAL 

& FLUX CO.
95 LORIMER ST., 
BROOKLYN, N. Y.

.... ,; ._________________ (98)

SKALBYKLOS DARBININKĖS
Nedidelė Įstaiga

5 Dienų savaitė —86 % val. 
GERA ALGA

Kreipkitės

80 MAIDEN LANE, 
Room 2109 

New York City..uon
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

East Side Rczidencijiniam Viešbučiui. 
Gera alga ir linksmos aplinkybės. 

Patyrimas Nereikalingas
Kreipkitės j Housekeeper’s Ofisą

THĖ BEVERLY HOTEL
125 East 50th St.

■ . . . (97)

NAKTINĖ KAMBARIŲ 
TVARKYTOJA

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

THE BEVERLY HOTEL
125 East 50th St.

(96)

MERGINOS
TABAKO DIRBTUVEI 

Linksmas Darbas.
Gera Alga.

Patyrimas nereikalingas. 5 dienų savaitė.

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

. .  (96)

MERGINOS—MOTERYS
Pilnam ar Daliai Laiko 

Maisto Pakavimo Fabrikui 
Kreipkitės

L. M. PETERSON CO.
33 35th St.

BROOKLYN (6-TOS LUBOS) 
(100)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

pEnIrėš bARfciNiNKĖS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

6 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST &RD ST., N. Y. (X)

(96)

MERGINOS
ARBATOS Į MAIŠELIUS 

PAKAVIMUI
Linksmos aplinkybės
5 DIENŲ SAVAITĖ 
46 VALANDOS, $26

103 WARREN STREET
MANHATTAN

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
(08)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 

NUOLATINIAI DARBAI' 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuoaarlMO 
pareiškimo.

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

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

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

MERGINOS-MOTERYS 
Be Patyrimo 

MOKINTIS AMATO 
Tuojau suteikiama vietos mokytis mtšloų 

operavimo. N
NUOLATINIS DARBAS 

Linksmos Darbo Sąlygos 
GREITI PAKILIMAI

Geresnis apmokėjimas už ekstra pastangai 
WESTINGHOUSE

ELECTRIC & MFG. CO.

VIRĖJOS

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

BELLEVILLE. N. J. 
No. 13 Broad Bus iki mūsų durų. 

Kreipkitės 8:15 iki 5 P.M. Pradedant
Pirmadienį, baigiant šeštadieni. 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo. ______  41
MERGINOS—MOTERYS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos labos.

jlOl)...... ■ i ----- -■■■ ■ - ■ i -

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y
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Vieno Asmens Karo Nebus

TARP LIETUVIŲ
Laisvės kaimynai ir geri 

skaitytojai Shablauskai, 65 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y., 
turėjo linksmas šventes, sulau
kę sūnaus kariškio svečiuose, 
korporalas Edwardas Shab- 
lauskas turėjo atostogų 13 die
nų. Grįžo tarnybon 18 balan
džio.

Jau suėjo 18 mėnesių, kai 
Edwardas tarnauja Dėdei Ša
mui ir mano, kad gal neužilgo 
reikės priešui pastoti kelią, jį 
sumušti. Jo tėveliai ir sesutė 
Frances linki jam priešą grei
tai sumušti, kad viso pasaulio 
žmonija būtų laisva, ir svei
kam sugrįžti.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centro, 417 Lorimer St., 
Brooklyne, darbas eina di
džiausiu įkaitimu. Ir nesiste
bėsite, jeigu atsimenate, kad 
ketvirtasis 
turi 
m a.

išeiti
dovanų siuntinys 

apie gegužės pir-

Išėjo Kariuomenėn

susituokė 
su Adele

pokylis

Balandžio 16-tą 
Matthew Mažeika 
Graham. Vedybinis 
įvyko Mikalausko salėje, East
New Yorke. Jaunavedžių vy
riausiais palydovais buvo Joan 
Klim, pennsylvanietė, šiuo tar
pu gyvenanti New Jersey ir 
Leonard Kaswinkle, taipgi 
Connie Bendick, Augie Viš- 
niauskas, Stella Blake, Stan
ley Rogers. Svočia buvo Kons
tancija Cilcius, piršliu — Mr. 
Gustas.

Jaunavedys Matas Mažeika, 
Laisvės geros kaiminkos Onos I 
Kazakevičienės giminaitis, už-1 
siima gėlininkyste, turi įstaigą ( 
—Park Florist, 79-07 Jamaica! 
Ave., Woodhaven, N. Y.

Jūsų Adatos ir 
Rankų Darbo -

Nežiūrint, kad nedidelė gru
pelė moterų ir vyrų pašvenčia 
po kelis vakarus ar pusdienius 
kas savaitę, tačiau daugėjanti 
skaičiai vietinių atnešamų dra
bužių ir atsiunčiamų iš kitur, 
kuriems reikia atydos, sudarė 
tiek darbo, kad ta viena gru
pė turėtų dirbti iki rudens, ne 
iki gegužės pirtnos.

Pereitą šeštadienį parvežta 
iš valytu vės apie tūkstantis 
drabužių, kurių didžiumai rei
kia šiokių tokių pataisų. Dėl 
to galintieji pašvęsti
vakarą ar keletą vakarų ar 
pusdienių, 
krautuvė uždara, rakto klaus
kite Laisvės raštinėje.

Didelė Talka Šeštadienio

Reikia

darbui

ateikite. Jeigu

ninkai, atlikę savo darbus ša- 
pose ar šeimininkystėj, ateina 
tankiai, reguliariai ir atlieka 
daug darbų : K. Petrikienė, O. 
Čepulienė, L Levanienė, E. 
Kasmočienė, . R. Laukaitienė, 
N. Buknienė, G. Waresonas, V. 
Bunkus, V. Čepulis. Retkar
čiais ateina ir eilė kitų.

M. Yakštienė, woodhavenie- 
tė ir A. Kalakauskienė, nešasi 
siūti namie.

Jaunosios darbininkės ruo
šia darbininkų sąrašų lentą, 
kuri bus išstatyta krautuvėj ir 
kiekvienas dirbęs prašomas 
bus pažymėti savo darbo lai
ką. Lig šiol tokie sąrašai ne
buvo vedami, tad nepataikęs 
pamatyti asmens, kada dirbo, 
nežinojai, kad jis ar ji dirba.

Pagelbininkė.

Atsirado Kokia Švaros 
Sąjungą

Stanley žvirblis, sūnus 
greenpointiečių Marės ir Ka
zio žvirblių, 112 Eagle St., iš
ėjo kariškon tarnybon armijoj 
balandžio 21-mą. Apart tėvų 
su šeima, Stasio laimingai su
grįžtant laukti liko ir jauna 
žmona Josephine su keturių 
mėnesių sūneliu Richardu.

Stanley tūlą lai 
Aido Chore 
vaudavo su 
nimu.

Linkime
bos ir sveikam sugrįžti karą 
laimėjus.

Vincas Aukštuolis bus išly
dėtas iš Aromiskio koplyčios, 
423 Metropolitan Avė., Brook
lyne, 10 vai. ryto, balandžio 
24-tą. Laidos šv. Jono kapinė
se.

Mirė staiga, širdies liga, po 
atidirbimo savo dienos darbo 

kaip ii- „visada. Liko 
Victoria ir dukterys 
ii- Jean.

šapoje,. 
žmona 
Frances

ką dainavo 
ir šiaip jau daly- 
lietuviškuoju jau-

sėkmingos tarny-

Frank Lop ar d o, 83 metų, 
vaikščiojąs su medine koja, 
turės pasiaiškinti teisme, dėl 
ko jis turėjo revolverį, neturė
damas jam leidimo. Teisman 
jis pašauktas kaimynų skundu, 
kad jis grasinęs jiems revol
veriu. Pranešime nesakoma, 
už ką grasinęs — gal tūli iš 
jų mano turį perdaug teisių 
ant pagyvenusio senuko, o gal 
susidėjus ant jo metų našta 
spaudžia jį gyventi pagal karo 
laikus, kad ir ne karo fronte. 
Lopardo gyvena 268 Elton St., 
Brooklyne.

Jaunosios LDS Sesės
Dėkoja už Talką

Brooklyno LDS moterų ir 
merginų grupė (Sorority), ku- 

vakarėlį 
balandžio 
savo 

už jų
dė- 
su- 
do- 
Ru-

G argui lo, 26 m., su- 
kvotimui po $5,000 

kaltinimu, kad jis 
Mrs. McCracken na- 

turįs taisyti

Joseph 
laikytas 
kaucijos, 
įsigavęs į
mus, sakydamas 
stogą, o susidomėjęs “taisymu 
šeimininkės.

Bronx, 
jai sprau- 
išėjimui iš 
stotyje ant 
Ji nuvirto

Pastumta iš Traukinio 
Mergina Susižeidė

Elizabeth Keaveny, 19 me
tų, 420 E. 138th St. 
buvus pastūmėta 
džiantis link durų 
traukinio 149th St. 
Third Ave: linijos,
ant platformos ir taip-susidau
žė galvą, kad randasi Lincoln 
ligoninėje, kritiškoje padėtyje.

Ją nustūmęs vyras William 
Kerwin, 39 m., 2226 Adams 
Place, Bronx, sulaikytas po 
$1,000 kaucijos iki kvotimui.

ri buvo suruošusi 
Laisvės svetainėje, 
15-tą, nori išreikšti 
bingumą sekamiem
teiktas skanias ir gražias 
vanas tam vakarėliui: V. 
daičiui, G. Marcinkienei, E. 
Kasmočienei, Varpo Keptuvei, 
A. Pakalniškienei, Emily Kli
mas, taipgi J. ir M. Purvėnam 
už auką $2 ir J. Byronui už 
auką $1.

Kada mūsų draugai taip 
gražiai įvertina mūsų darbą, 
mums suteikia daug daugiau 
energijos veikti.

Brooklyno LDS Sorority.

Milionieriaus Žmonai 
Reikia Miliūną

Galingos finansiškai Cela
nese Corp, šėrininkai apsi- 
skundė teismui, kad firmos 
direktoriai perdaug išmoką 
firmos prezidento Camille 
Dreyfus radio programai. Kal
tinime sakyta, kad programa 
palaikoma gražuolei aktorei- 
dainininkei 
nai pasigarsinti. Jinai per dve-| 
jus metus gavus 
išpildymą dalies 
žinomos po vardu 
ments in Music.”

Teisėjas Shientag šėrininkų 
skundą išmetė, sakydamas, 
kad $100,600,000 vertės kor
poracijai tinka išleisti milioną ’ nj. 
viršininko žmonos radijui. Jis 
dadėjo, kad netikėtina, jog 
žmonos dalyvavimas progra
moj galėjęs firmai kenkti, gal 
Lik padėjęs, nes firmos turtas 
nuo buvusio 1935 m. $44,- 
500,000 iki šiol paaugęs iki 
šimto milionų.

Per vieną kovo mėnesį New 
Yorko mieste pragyvenimo 
kainos nupuolusios .4 nuošim
čio, bet vis tebebuvo .7% 
aukštesnės pernykščių kainų.

Nužiūrėtas esant asmeniu, 
kuris įmetė plytą į maldnamį, 

prezidento žmo-L w. 83rd St., New Yorke, 
Edward Gilmartin, 34 m., 18 

IW. 83rd St., sulaikytas po 
$500 kaucija kvotimui.

$45,000 už j 
programos, 

“Great Mo-

Scena iš Sovietų filmos “Ukraine in Flames,” tre
čia savaitė rodomos Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke.

Du nežinomi vyrai mirtinai 
suraižė Oscar P. Henderson, 
35 m., prie 145 W 136th St. 
žmogžudystė atlikta vidurdie-Pastarosios savaitės bėgiu 

miesto spaudoje buvo dikčiai 
rašyta, kad kokios poniutės, 
Gristede ir Alexander, labai 
susidomėjusios a p š v a rinimu 
parkų. Ant parkų komisionie- 
riaus Moses pasakyta šio ir to, 
užkabinta ir miesto majoras, 
net nurodinėta, kas ir kaip rei
kia padaryti, bet kada pa
klausta, kur gauti pinigų, ne
žino.

Tos poniutės turinčios1 ir 
“sosaidę,” tūlą Outdoor Clean
liness Association, Inc., tad juo 
labiau turėjo žinoti, ką daro. 
Tačiau pasirodo, kad švara 
joms tiek apeina, kiek per
nykštis sniegas, jeigu nieko 
nesakė, kada buvo svarstomas 
miesto budžetas. švara kainuo
ja pinigų, reikia darbininkų, o 
be mokesties niekas nenori 
dirbti. Atrodo, kad jos nori 
pakandžioti vyriausybininkus 
už tą, ko jie dabar negali pa
keisti be specialio miesto Ta
rybos persvarstymo budžeto ir 
jo padidinimo. Pas tarybą po
nios turėtų dabar ir kreiptis.

Paprastomis dienomis veik 
visi dabar dirba šapose, visi, 

! kas tik sveikas, kas gali dirbti. 
• Bet šeštadienio tūli visa diena, 
I o kiti pusę dienos turi liuosą.

Per šią savaitę, draugai, Q 1 . • ' draugės, išsigaląskite žirkles 
ulampOS ir I UIlKiai ir adatas, moterys iš anksto su- 

sipirkite reikmenis šventadie- 
' niui, kad šeštadienis būtų 
I liuosas talkai Lietuvos žmo- 
i nėms.

šeštadienį, balandžio 29-tą, 
dirbsime su didžiausia talka, 
kad visus iki paskutiniam dra
bužius sutaisyti ir įdėti į ket- 

i virtą siutinį. Vieni dirbsime 
I krautuvėje, kiti Laisvės salėje.

Atsiminkite, jeigu grupė 
žmonių, taip pat turinčių pel- 

: nyti sau duoną, turinčių šei
mą ir namus, gali jau antri 

; metai pašvęsti po kelias valan
das ir dienas kas savaitė, jūs 

• v I tikrai galite pašvęsti vieną die
ną ar jos dalį. Labai lauksime.

Dėl Dovanų Pundelių
Kai kas nusiskundžia, kad 

didelį pundelį sunku pridėti, o 
mažiuko atrodo per maža. Ta
čiau reikalo prispirtam žmo
gui geriau gauti mažą, negu 
nieko. Pridėkite tokį, kokį iš
galite. Net prikraunant skry
nias, visokių pundelių, reikia. 
Tai tas pats, kas 
vojant iš akmenų 
didžiųjų visuomet 
gų mažesniems.
daugiau pundelių, 
gas prikimšti popiera, kad ta
baluodami nesusitrintų.

Daug Dirba Krautuvėj
Labai daug darbo įdeda vie- 

tiniausi iš vietinių, tai A. Bim
ba ir LDS Centro, taipgi Lais
vės raštinių merginos. Kas 
nors atvežė kokį užsakymą, 
atėjo ar telefonavo ko atsi
klausti, atnešė pundelį, reikia 
prikrauti vežimus išvežamų 
valytuvėn drabužių ar iškrauti 
atvežtus išvalytus, pritrūko 
skrynių ar ko kito, reikia bė
ginėti visa tai atlikti tada, ka
da ateina eilė, o ne kada laiko 
turi. Tai dėl to tuos asmenis 
tankiai rasi vakarais iki vėlu
mos tebedirbant raštinėse, kad 
atlikti dėl susitrukdymo dieną 
užsilikusius tos dienos darbus.

Minėtoje grupėje yra: Fr. 
Pakalniškienė, B. Kalakaus- 
kaitė, E. Gasiūnienė, A. Yakš- 
tis, L. Kavaliauskaitė, M. Sin
kevičiūtė. Jiems tuose darbuo
se, ypatingai prikrovime, iš
krovime vežimų, tankiai ma
tysi gelbstint J. Gasiūną, D. 
M. šolomską, Kuraitį ir kitus 
tuo tarpu įstaigose dirbančius 
vyrus, kurių darbas ne prie 
mašinų, galimas atlikti valan
da vėliau.

Kiti, ne šių įstaigų < darbi-

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

Dr. Anthony Renda, Coro- 
noj, nuteistas kalėti dėl mir
ties moteriškės, kuriai jis pa
daręs aborciją.

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

Raudonos Stampos (mėsai 
sviestui, sūriams) A8 iki Q8: 
geros dabar ir neribotam lai-; 
kui. Vertės turi po 10 įjunktų 
kožna stampa. Už jas grąžos 
išduoda “tokenais.”

Mėlynos Stampos (kenuo- 
tiems vaisiams, daržovėms) I 
A8 iki K8 geros dabar ir ne
ribotam laikui. Jos irgi turi 
vertės po 10 punktų.

Cukraus Stampos 30 ir 31 
geros pirkti po 5 svarus cuk
raus neribotą laiką, taipgi ge-; 
ra stampa 40.

Batų Stampos 18-tos pir
moj knygelėj laikas baigsis šio 
mėnesio 30-tą. Orlaivinė stam
pa 1 trečioje knygelėje gera 
neribotam laikui. Orlaivinė 
stampa 2 įeis galion gegužės 
1-rną.

Be Punktų Maistai
Užpereitą savaitę panaikin

ta punktai ant visokių valgo
mų aliejų ir kitų riebalų, iš
skyrus sviestą ir lašinius.

Pradedant ateinančiu sek
madieniu, balandžio 30-ta, 
apie ant pusės nukertama 
punktai už avieną.

Šviežios žuvies dabar tur
guje yra pakankamai, tūlos 
rūšys parduodamos žemiau 
lubinių kainų.
Pakils Paukštienos, Numažės

1 Kiaušinių Kainos
PkukŠtienos kainos mieste 

pakils po du centus ant svaro 
ateinantį ketvirtadienį.

Kiaušinių kainos numažina
mos pradedant balandžio 24- 
ta. Grade A, dideli, buvę po 
52 centus, numušama iki 45- 
47 centų (be dėžučių). Grade 
B numušama nuo 41 ir 43c iki 
39c už tuziną.
. Pranešdamas apie numuša
mas kiaušinių kainas, majoras 
LaGuardia prašė nepirkti dė
žučių,’ nes, sako jis, dėžučių 
“negalima valgyti.”
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Buvus Praradus Atmintį ti

TAIPGI, stoties, New Yorke, jauna mer
gina buvo nugabenta į Belle-

praradus at
mintį.

būna buda- 
sieną—tarp 
liekti spra- 
Jeigu nėra 

reikia spra-

■
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SHOP
Savininkas

Kaimos

Avenue

Brooklyne. Mano- 
buvo

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

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

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Rasta vaikščiojant betiks
liai, basa, netoli Pennsylvania

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

informacijų, prašome
A. Kolendo, 327 W.

New York Cty.
(94-99)

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

landos trumpos. Darbas nuolatinis.
Dėl daugiau 
kreiptis pas: 
Houston St.,

vue ligoninę. Ten pasilsėjus, 
’ pabuvojus, mergina pasisakė 
esanti Mary Smith, 55 N. El
liot Place,

* ma, kad ji

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
»4950 282 Union Avė.

■

(Isist. 28 m.)

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

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 būdais1 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 St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS 
*7 iQi, STANLEY MISIŪNAS

Šimtinėmis Mokėjęs už 
Pietus—Ligoninėj

Nežinomas “geraširdis,” ku
ris už pietus mokėjo kai ku
riuose restauranuose ir “tip- 
sus” davė šimtinėmis, nesu
prantantiems jo kalbos atro
dęs kokiu “ispanu,” pereitą 
ketvirtadienį sulaikytas ir nu
gabentas į Bellevue ligoninę 
ištyrimui.

Klausinėdami jo, detektyvai 
dažinoję iš jo tiek, kad jis no
rėjęs važiuoti Italijon per San 
Francisco, bet iš ten nevežę. 
Jis atvažiavęs New Yorkan, 
bet čia jam pasakę, kad dabar 
esąs karas ir jo negalį vežti. 
O tos šimtinės, tai buvusios da
limi viso jo $2,100 turto, kurį 
jis buvęs susitaupęs važiavi
mui Italijon.

Tommy Corrieri, 8 m., su
manė pagyventi “ant savęs,” 
pereitą antradienį prasišalino 
iš namų, Bronxe, sakydamas 
eisiąs žuvauti ir nebeparėjo 
vakare. Policija jį sujieškojo 
sekamą dieną.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du (6-šių kamba

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

(93-98)

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

GODDESS 
of 7>N\E

president
21 lev/®'*

DOltY 
madison

17
$4950

s 37 5° >oooo i Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreea 4-9612




