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Lenkų kariuomenėje, kuriai 
vadovauja gen. Sosnkovskis, 
viešpatauja bjaurus anti-semi- 
tizmas, lenkiškasis šovinizmas. 
Persekiojami ir išjuokiami ne 
tik žydų tautybės žmonės, bet 
ir ukrainiečiai ir bielorusai 
(gudai), kurie buvo kaip nors 
į tą armiją pakliuvę.

30 žydų iš tos lenkų kariuo
menės pabėgo, siekdamiesi 
įstoti į britų kariuomenę. Bet 
lenkai karininkai juos pagavo 
ir už tą pasikėsinimą suruošė 
jiems karo teismą. Jie nubaus
ti po keletą metų kalėti! Jie 
nubausti -Britanijos salose.

Dabar tie patys lenkai ka
rininkai ruošia kitą teismą —į 
ukrainiečiams ii- bielorusams, į bėgo iš Sevastopolio, 
kurie protestuoja dėl bjauraus 
šovinistų lenkų režimo kariuo
menėje.
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Sovietai Nuskandino dar 
Tuziną Laivą su Bėgančiais 

Hitlerininkais

3,000 AMERIKOS LĖKTUVŲ 
SMOGE NACIAMS 
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London, bal. 25. — Sovie- priešų tankai ir pėstininkai 
tų lėktuvai vakar miškan- padarė ataką. Pradžioj vo- 
dino Juodojoj Jūroj 7 prie- kiečiai pastūmė atgal prie
šų transporto laivus, ku
riais vokiečiai ir rumunai 

o------------- Šie
s|laivai buvo 16,000 tonų įtal- 

pos.
Paskesnis Maskvos radi

jo pranešimas sakė, jog 
raudonieji bombanešiai nu
gramzdino dar du hitleri
ninkų laivus su bėgusiais 
priešais. Be to, sovietiniai 
lakūnai nugramzdino ketu
ris karinius fašistu laivu- 
kus ir dvi dideles motorines 
valtis.

Per dieną buvo nušauta 
ties Sevastopoliu 36 nacių 
lėktuvai. Keturiolika iš tų 
lėktuvų bėgdino vokiečių ir 
rumunų oficierius.

Naciai kartotinai kontr- 
. atakavo Sovietų linijas į

Kad lenkų ponai šitaip el
giasi su kitų tautybių žmonė
mis, nėra nuostabu. Turime at
siminti, kad tie patys ponai, 
kadaise valdydami Lenkiją, 
ruošė žydams pogromus, kišo 
į kalėjimus ukrainiečius, bie-j 
lorusus, lietuvius (Vilnijoje) iri 
kitų tautinių mažumų patrijo-1 
tus tūkstančiais .

Jeigu pokarinėje Lenkijoje! 
šitie patys ponai ir vėl viešpa-, 
tautų, tai galima suprasti, ko
kia ten tvarka būtų: engtų ir 
žudytų jie tautines mažumas, 
kaip prie Pilsudskio. uu,u,w,u ,

Laisvę ir taiką mylinčiajam; pjetų rytus nuo Stanislavo
vo, Vakarų Ukrainoj, ir į 
vakarus nuo Dubno, 111 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Stanislavovo.

Sovietų oficialis praneši-

pasauliui šiandien nėra nuosta
bu, kad Mikolaičiko ir Sosn- 
kovskio vadovaujami lenkai 
šovinistai šitaip siunta. Bęt 
kiekvienam demokratinio nu
siteikimo žmogui nuostabu 
tas, kaip Anglijos valdžia gali mas apie tai sako.
toleruoti tokią padėtį? Argi; “Batalionas vokiečių pės- 
nereikėtųaiškiai ir atvirai pa-! tininkų nakties laiku buvo 

perėjęs per vieną upę į pie- 
■” ---- į tų rytus nuo Stanislavovo.

Paskui Sovietų kariai puolė 
A i ■ I hitlerininkus, supliekė juos, 

i užmušė virš 200 priešų ka-

sakyti tiems ponams: Laukan 
iš čia su savo hitleriniu anti
semitizmu ?!

Kai Raudonosios 
būriai įžygiavo į vieną Estijos 
kaimą, jie rado jį sunaikintą. 
Tik vienas namas tebuvo pa
silikęs, bet ir tas pats apiplėš
tas. Kaimo gyventojų daugu
ma buvo išdeportuoti į Vokie-

reivių ir oficierių, o dauge
lis kitų paskendo upėje. So
vietiniai būriai pagrobė vi
sus ginklus sunaikinto vo
kiečių bataliono.

“Į vakarus nuo Dubno
Matyt, vokiškieji okupantai, 

jei tik suspės, kėsinsis visus 
tris gražiuosius Pabaltijo 
kraštus griuvėsiais paversti.

Kardinolas O’Connell mirė. 
Jis buvo 84 metų amžiaus. 
Taigi jau gerokai pagyvenęs 
žmogus. Jo “dvasinėje vado
vybėje” buvo arti vienas mili
jonas katalikų, sudarančių 327 
parapijas.

Ką popiežius paskirs kard. 
O’Connell’io vieton, kol kas 
niekas negali pasakyti. Būtų 
gerai, jei popiežius paskirtų 
naujuoju kardinolu politiniai 
pažangų dvasiškį.

Mirusis kard. O’Connell li
beralizmu nepasižymėjo. Jis 
buvo konservatyvus, net reak
cinis. Jo vadovaujamoji ir pa
laikoma spauda dažnai akiplė
šiškai garbino Hitlerį.

So. Bostono Darbininkas bu
vo mirusiojo kardinolo globo
jamas. Na, ir šis laikraštis ka
daise ragino Amerikos lietu
vius, kad jie prašytų Hitlerio 
“išlaisvinti Lietuvą!...’’

Liberališkų pažiūrų kardi
nolas tokio Darbininko redak
toriaus “žygio” niekad nebūtų 
toleravęs!

lik Didžiųjų Talkininkų 
Atstovams Teleidžia Iš

vykti iš Anglijos
London. — Anglų valdžia 

uždraudė nuo ketvirtadie
nio vidunakčio išvykt iš 
Anglijos bet kurių talkinin- 
kiškų ar bepusiškų šalių at
stovams, apart Anglijos, A- 

imerikos, Sovietų Sąjungos 
• ir anglų dominijų diploma

tų. Visų kitų kraštų atsto
vam todėl uždrausta apleist 
Angliją, kad naciai per juos 
nesužinotų karinių slapty
bių dėlei ruošiamo anglų- 
amerikiečių įsiveržimo į 
Vakarų 'Europą prieš vo
kiečius.

Bombanešio Nelaimė
Sudužus į Delight kalno 

šoną Amerikos bombane- 
šiui, ties Epsom, N. H., žuvo 
8 kariniai lakūnai ir leite
nanto Hunold žmona.

Didžiajame rytų fronte ju
dėjimas lyg ir “aprimo.” At
rodo, jog tas viskas — “tyla 
prieš audrą.”

Tenka manyti, kad neužilgo 
skaitysime spaudoje ir girdėsi
me per radiją žinias apie

veiksmus, kokių dar nesame 
buvę liudininkais.

Nuolat ir nuolat skaitykite 
Laisvę ir patarkite savo kai
mynams daryti tą patį. Nei jo- 
kis kitas lietuviškas laikraštis 
nesuteikia tiek daug išsamių 
žinių iš karo fronto, kaip mū
sų dienraštis.

kinius mūsų būrius ir užė
mė dvi vietoves. Paskui, ta
čiau, sovietiniai daliniai su
davė jiem smūgį, išmušė 
hitlerininkus iš abiejų gy
venamųjų vietų ir atsteigė 
savo linijas. Buvo sunaikin
ta 12 vokiečių tankų, 5 šar
vuoti jų trokai ir nukauta 
daugiau kaip 400 vokiečių 
ir jų oficierių.”

LENKAI TERORIZUO
JA BALTRUSIUS IR

UKRAINUS KARIUS
Maskva. — Lenkų oficie- 

riai Anglijoj kankino tuos 
savo armijos ukrainus ir 
baltarusius kareivius, ku

rie, lenkų niekinami, reika
lavo paleist juos į Sovietų 
frontą kovai prieš vokie
čius.

Areštuoti Ukrainai ir bal
tarusiai kariai streikavo ba
du per tris dienas. • Lenkų 
kariniai žandarai vienam 
jų, Aleksiui Iščakui išlaužė 
ranką. Tokias žinias iš An
glijos paskelbė Maskvos 
Pravda.

Areštuoja Demokrati
nius Graikų Karius

Kairo. — Tik dabar pra
leista žinia, jog ne tik trijų 
karinių Graikijos laivų jū
reiviai sukilo prieš naująją 
nepažangią graikų premje
ro S. Venizelos valdžią. 
Prieš ją sukilo ir garsioji 
graikų kariuomenės Pirmo
ji brigada, Viduriniuose 
Rlytuose. Sukilėliai reikala
vo pripažint demokratinę 
vyriausybę Graikų Komite
to Tautai Laisvinti.

Sukilimai tapo numalšin
ti, padarius anglam spaudi
mo prieš sukilėlius.

Senoji emigracinė graikų 
valdžia jau pirmiau arešta
vo 1,000 graikų karių, rei
kalavusių demokratinės vy
riausybės.

Pranešama, kad Jungi. Valstijos 
Sutrauko Ryšius su Suomija

London.— Anglijos spau- kad ši šalis sutrauko ryšius 
da gavo nepatvirtintą ’ ži- su Suomija. Valstybės de- 
nią iš Švedijos, kad Jungti- Ipartmento įgaliotinis atsa- 
nių Valstijų atstovo pava- |kė: “Apie tai nieko nekal- 

Suo- 'besime.”
• (Amerikos vyriausybe ne 
kartą ragino Suomiją pasi
traukt iš nacių karo ir pa
reiškė nepasitenkinimą, kad 
suomių valdžia atmetė So
vietų pasiūlytas taikos sąly
gas. Washingtonas laiko 
tas sąlygas žmoniškomis ir 
gana palankiomis Suomi- 
jai.)

duotojas Helsinkyje, 
mijos sostinėje, pranešė 
suomių valdžiai, jog Ame
rika sutrauko diplomatijos 
ryšius su Suomija.

Washington.— New Yor- 
ko Times korespondentas 
užklausė Amerikbs valsty
bės departmentą, ar tiesa,

JUGOSLAVŲ TITO VALDŽIA 
ŠAUKIA ARDYT NACIŲ 

NAUDOJAMAS KASYKLAS
London. — Jugoslavijos 

maršalo Tito - Broz radijas 
atsišaukė į jugoslavus nai
kinti vokiečių naudojamas 
chromo kasyklas ir anglia- 
kasyklas ir ardyti trauki
nius ir trokus, gabenančius 
naciams chromą.

Chromas yra labai reika
lingas metalas gerinti plie
ną tankams, šarvuotiems 
automobiliams ir kitiems 
pabūklams.

Jugoslavų partizanų ir 
liaudies valdžios radijas 
šaukė:

“Mainieriai, deginkite ir 
naikinkite dirbančias vo
kiečiams kasyklas. Neleis
kite vokiečiams nei vieno 
svaro chromo išimti iš mū
sų kasyklų. Jie vartos tą 
chromą dirbti ginklams 
prieš mūsų žmones ir prieš 
mūsų talkininkus.

“Geležinkeliečiai, neleiski
te vokiečių traukiniams, 
prikrautiems chromo, iš 
Graikijos pervažiuoti per 
mūsų kraštą. Naikinkite 
tuos traukinius ir trokus.”

1938 m. Jugoslavijoj bu
vo iškasta ir apdirbta virš 
64,000 tonų chromo, o Grai
kijoj 47,000 tonų.

Kad Turkija paskutinė
mis dienomis sustabdė savo 
chromo gabenimą Vokieti
jon, tai vokiečiams faktinai 
teliko tik Jugoslavijos ir 
Graikijos chromas.

London, bal. 25.— Antra
dienį vėl būriai amerikiečių 
ir anglų lėktuvų sprogdino 
karinius vokiečių miestus, 
kaip teigė Berlyno radijas. 
Kartu naciai įspėjo, kad, 
girdi, “jau visai arti talki
ninkų įsiveržimo valanda” 
į vakarų Europą.

London, bal. 25. — Vakar 
dienos laiku daugiau kaip 
3,000 Amerikos lėktuvų 
pleškino nacių orlaivių fab-

AMERIKIEČIAI ŽY
GI U OJA PIRMYN

NAUJ. GUINEJOJE
Piet. Pacifikas, bal. 25.— 

Amerikiečiai^ įsiveržę 150 
mylių frontu į šiaurinius 
Naujosios Guinejos salos 
krantus, atėmė iš japonų 
Hollandia miestelį su apy
linke ir užėmė Pim kaimą ir 
Leimok kalną į pietus.

Jungtinių Valstijų kariai

Specialiai partizanų sabo
tažo būriai jau suardė šim
tus angliakasyklų Jugosla
vijoj, ir dabar telieka ten 
tik keletas kasyklų, iš kurių 
naciai dar gali gauti ang- [artinasi prie priešo trijų ae- 
lies. rodromų (lėktuvų aikščių)

 I— Hollandia, Cyclops ir 
a .. , . _ .------- , .jSentani. Tvaniški lietūs ir

niei i tos a amai pei vi klampynės šiuo tarpu la
minu es nūs an mo nacių trukdo amerikiečius, 
submarina Atlante. • _negu japonai.

I

Užimdami Hollandia mie
stelį, amerikiečiai pagrobė 
daug japonų trokų, trakto
rių, kulkosvaidžių, įvairių 
kitų pabūklų ir sandėlius 
maisto.

Amerikiečiai jau vartoja 
pirmiau užimtąją Eitape 
lėktuvų aikštę.

Bedarydami įsiveržimą į 
šį Naujosios Guinejos ruož
tą, amerikiečiai sunaikino 
du japonų transporto lai
vus ir 101 jų lėktuvą.

Chinijoje Japonai Vis 
Dar Briaujasi Pirmyn
Chungking, Chinija. — 

60,000 japonų armija dar 
pasistūmė pirmyn prieš 
chinus Honan provincijoje. 
Siaučia mirtinos kautynės. 
Abejojama, ar chinai šiuo 
tarpu atlaikys geležinkelių 
centrą Chengchow.

50,000 TONŲ BOMBŲ
NACIAM PER 10 DIENŲ

London, bal. 25. — Skai
čiuojama, jog nuo balandžio 
mėnesio pusės iki šiol ang
lai ir amerikiečiai numetė 
jau 50,000 tonų bombų į 
Vokietiją ir jos užimtus 
kraštus vakarinėje ir pieti
nėje Europoje.

Amerikos Kariai Įlaužė 
Naciu Liniją Italijoj
Neapolis. — Amerikiečiai 

jau dvi dienos pagrečiui į- 
varė kylius į vokiečių pozi
cijas palei Cistema-Sessano 
vieškelį, Anzio srity j, į pie
tus nuo Romos. Naciai pa
darė kontr-ataką ties Ca- 
rano, bet amerikiečiai atme
tė juos atgal.

Naciai Varo Lietuvos Jaunuolius į Mirties Darbus 
Po Anglų-Amerikiečių Bombom arba į Hitlerio Armiją

Washington. *— Valdinė 
Amerikos Karo Žinių Įstai
ga (OWI) gavo sekamą pra
nešimą, kurį perdavė spau
dai:

“Vokiečių darbo ministe
rijos agentai Kaune daro 
ablavas namas nuo namo; 
jie*griežtais žingsniais sten
giasi suvaryt 18 ir 19 metų 
lietuvius į vokiečių darbo 
tarnybą.

a
Kurie suimti lietuviai at

sisako eit į vokiečių kariuo
menę arba netinka jai, tie 
yra siunčiami į karinius 
fabrikus Vokietijon.

“Vokiečių valdžios politi
ka dabąr aiški,” sako tas 
pranešimas: “Vokietijos pi
liečiai yra iškraustomi iš tų 
vietų, kurias talkininkų la
kūnai .bombarduoja arba 
kurios kitaip yra pavojin-

gos; o lietuviai yra pri 
sti, kaip vergai, dirbt po 
anglų ir amerikiečių bom
bomis. Vokiečiai stengiasi 
nusilpninti lietuvių tautą, 
todėl stipriausius jos žmo
nes siunčia Vokietijon.”

Tas pranešimas valdinei 
Amerikos Karo Žinių Įstai
gai toliau sako:

“Lietuviai turi išvien 
veikti ir priešintis tokiems

vokiečių planams. Bus 
įežtai pasielgta su tais 

viškais) valdininkais- 
pastumdėliais, kurie tar
nauja vokiečių tikslams... 
Mes nei vienas neturėtume 
važiuoti Vokietijon ir taip 
virsti anglų ir amerikiečių 
bombų aukomis.”

r-

Anglai užmušė 
japonų Indijoje.

jau 4,900

rikus, geležinkelių mazgus 
ir pajūrines tvirtumas Vo
kietijoj, Rumunijoj, Jugo
slavijoj, Francijoj ir Belgi- 
joj.

2,000 amerikinių bomba- 
nešių ir greitųjų lėktuvų, 
pakilę iš Anglijos, smoge 
vokiečių lėktuvų fabrikam 
Friedrichshavene ir arde<. j 
nacių orlaivių ■ stovyklas 

Munich o apylinkėj, pieti
niai - vakarinėje Vokietijo
je. Tuo tarpu 1,000 Jungti
nių Valstijų lėktuvų, pakilę 
iš Italijos, triuškino geležin
kelių kiemus Buchareste, 
Rumunijos sostinėje; pleš
kino Ploesti, rumunų žiba
lo versmių ir fabrikų sritį, 
ir naikino Ikarus orlaivių 
dirbyklą ir kitus karinius 
pastatus Belgrade, 
slavijoj.

Dar kiti Amerikos 
banešiai išvien su 
lėktuvais kovotojais 
džiai atakavo 
tvirtinimus 
nius taikinius Frahcijoj ir 
Belgijoj. i

Oro kautynėse amerikie
čiai nušovė 103 vokiečių 
lėktuvus, o ant žemės su
naikino dar bent 50 nacių 
lėktuvų. Visuose tuose žy
giuose amerikiečiai nustojo 
38 bombanešių ir 17 lėktuvų 
kovotojų. Nuo bal. 1 d. iki 
24 Amerikos lakūnai sunai
kino , bent 1,250 nacių lėk
tuvų.

Pirmadienį Jungtin. Vals-
(Tąsa 5-me pusi.)

Jugo-

bom- 
anglų 
įkan- 

nacių apsK 
ir kitus kari-

Vokiečiai Aštriai Bau
džia Estus, Neinančius 

Į Nacių Armiją
Washington. — Švedijos 

spauda pranešė Amerikos 
Karo Žinių Įstaigai, kad 
trys estai jaunuoliai atvira 
valčia perplaukė švedijon, 
bėgdami nuo vokiečių. Jie 
Estijoj atsisakė stoti į vo- 
kiečių kariuomenę. Už tai 
naciai grąsino juos sušau
dyti. Beplaukiant per Bal
tijos Jūrą audroj, šie jau
nuoliai skaudžiai nukentė
jo nuo šalčio ir alkio, iki 
pasiekė Švediją.

Vokiečiai šaukia 
tarnybon Vokietijoj visus 
Estijos jaunuolius, 
kusius 17 metų amžiaus. Už 
nesiregistravimą ton tarny
bon naciai juos žiauriai 
baudžia.

Vokiečių įsakymas skel
bia, kad tokie estai rekru
tai bus lavinami politiniai 
(naciškai) ir kariniai per 
vienus metus tuo pačiu lai
ku, kai jie dirbs verstinus 
darbus.

Šią žinią padavė švedų 
laikraštis Dagens Nyheter.

darbo

sulau-
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-
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Amerikonai atgriebė 3 An- 
zio punktus Italijoj.
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partmentui sykį ant visados dar ryškiau 
Suomijos fašistams “ant korno” užsisto
ti, ir jeigu jie neklausys—nutraukti vi
sokius diplomatinius ryšius su tų fašis
tų atstovu Washingtone? Gal tas Hel
sinkį labiau priverstų pagalvoti ir padė
tų Suomijos liaudžiai išsigelbėti iš kata
strofos, į kurią ją įstūmė toki banditai, 
kaip Mannerheimas, Tanneris ir kiti.

Beje, aną dieną skaitėme iš Washing- 
tono žinią, būk ten, Washingtone, dar 
vis nepametama vilties, dar vis manoma, 
kad Suomija bus ištraukta iš karo. 
Mums sunku suprasti, kokis stebuklas 
dabar ją galėtų iš karo ištraukti.

.Laisve—Liberty,1 Lithuanian Daily1
=:•■■■■ ■..r..^-.x..., ■ . -7 ,i ..... ;............... .'.■a,;..; ■■ ,

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Trečiadienis, Baland, 26, 1944

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

Act of March 3, 1879.

Suomija Nesilaikysianti
Oficialiai pranešdamas, kad fašistinė 

Suomijos valdžia atmetė Tarybų Sąjun
gos taikos sąlygas, kurios buvo paleng
vintos nuo pirmųjų, SSSR užsienio rei
kalų liaudies komisaro pavaduotojas 
Andrius Višinskis pasakė, kodėl Helsin
kis tas sąlygas atmetė. Ji atmetė jas to
dėl, kad dabartinė Suomijos valdžia ir 
visa valdančioji klika yra niekas dau
giau, kaip vokiečių vasalas, vokiečių į- 
rankis, vokiečių vergė. Ji negali savysto- 
viai nieko daryti, kas būtų naudinga 
Suomijos žmonėms; ji turi daryti taip, 

’ Jęaip jai įsako vokiečiai.
Prieš 1941 m. birželio 21 d. Helsinkiu 

valdovai pasikvietė Suomijon vokiečių 
armijas kariauti prieš Tarybų Sąjungą. 
Tos armijos ir šiandien yra Suomijoje,— 
7 ar daugiau divizijų. Vokiečiai įsisprau
dė į visas Suomijos strategiškiausias po
zicijas ir jie šiandien pasako, ką ir kaip 
Suomijos valdovai turi daryti, nepaisant 
Suomijos žmonių, trokštančių taikos.

Suomijoje, kaip sako pranešimai iš 
Stockholmo, dar yra gaivalų, kurie ma
no, kad Hitleris laimėsiąs karą. O jeigu 
Hitleris laimėsiąs karą, tuomet, žinoma, 
jis nepamiršiąs ir Helsinkiu valdžios. Ki
ti sluogsniai esą įsitikinę, būk Tarybų 
Sąjunga padarysianti taiką su Vokieti
ja (atskirą taiką) ir tuomi, girdi, Suo
mijos valdovai išgelbėsią savo kailius!

Dar kiti esą įsitikinę, jog net ir prie 
blogiausių aplinkybių Vokietija karo ne
pralaimėsianti, ir todėl Suomijai nesą 
pavojaus tęsti karą prieš Tarybų Sąjun
gą

Šitokias žinias skelbia korespondentai 
esą Stockholme ir turį progos pažinti 
Suomijos valdovų “psichologiją”.

Pasirodo, kad Helsinkiu valdovų pra
šymas taikos ir dėl jos derybų vedimas, 
buvo padarytas tam, kad “laimėtų dau
giau laiko,” per kurį jie ir vokiečiai ra
miau galėtų pasiruošti karui tęsti.

Suomijos valdovai, be abejo, nesitaiko 
dar ir dėl to, kad jie jaučią turį šalinin
kų Amerikoje. Tiesa, Mr. Hull ir prezi
dentas Rooseveltas padarė griežtų Suo
mijos fašistams pastabų, reikalaudami 
taikytis su Tarybų Sąjunga, tačiau tam 
tikri žmonių sluogsniai čia, Amerikoje, 
dar vis Suomijos fašistus užtarau ja. To
kiais yra Hooveris, tokiais yra laikraš
čiai, kaip New York Times ir kt. Matyt, 
Suomijos valdovai šitais jiems palan
kiais amerikiečiais remiasi ir tikisi iš jų 
paramos.

Ar nereikėtų Amerikos valstybės de-

Anglijos Imperijos Konferencija.
Neužilgo Londonan suvažiuos Didžio

sios Britanijos imperiją sudarančiosios 
valstybės, jų atstovai, į konferenciją. Di
džiosios Britanijos imperiją sudaro lais
vosios valstybės ir kolonijos, tačiau im
perijos reikalus sprendžia, jai gaires nu
stato laisvosios valstybės, tokios, kaip 
Anglija, Kanada, Australija, Pietų Afri
ka. ; ■' i

Vyriausias šiandien Didžiajai Britani
jai uždavinys, anot tūlų stebėtojų, yra 
tas: kaip Didžioji Britanija po šio karo 
gali išlikti stipri, tokia arba panaši, 
kaip Jungtinės Valstijos ir Tarybų Są
junga? Ji gali būti stipri, aišku, tik tuo
met, jei visos imperiją sudarančiosios 
valstybės kooperuos ekonominiai ir poli
tiniai.

Šio karo metu kai kurios valstybės, 
kaip Kanada ir Australija, sakoma, 
smarkiai pakrypo link Jungtinių Valsti
jų. Jeigu jos ir po karo panašiai kryps, 
tai, žinoma, Didžiajai Britanijai neišeis 
tas sveikaton.

Be abejo, šitoje imperijos konferenci
joje bus svarstomi ir kiti klausimai, tu
rį didžiulės reikšmės, būtent, tokis daly
kas, kaip bendradarbiavimas su Jungti
nėmis Valstijomis ir Tarybų Sąjunga po 
karo. Arba tokis, kaip Indijos klausimas, 
Afrikos klausimas.

Po šio karo daug kas pasikeis. Gali
mas dalykas, kad Afrikoje anglai bus 
kur kas stipresni, negu jie buvo prieš 
karą. Indijos ateities klausimas, jeigu jis 
neiškils dabar, tuojau, tai po karo būti
nai turės būti sprendžiamas, — Indijai 
turės būti suteikta platesnė laisvė, nes 
300 milijonų žmonių šalis būti suteikta 
platesnė laisvė, nes 300 milijonų žmonių 
šalis negi gali būti merdėjimo stadijoje, 
kokioje ji buvo prieš karą ir karo metu.

Kitais žodžiais, konferencija Londone 
žada būti toli siekianti ir įdomi.

“Invazijos Malda”
Balandžio 23 d. pripuolė Jurgio vardo 

diena,—Šv. Jurgio vardo diena. Kadan
gi dabartinis Anglijos karalius nešioja 
Jurgio vardą, tai jis su karaliene praei
tą sekmadienį kalbėjo “invazijos maldą”, 
o su juo—kalbėjo milijonai Anglijos ti
kinčiųjų žmonių. Visi prašė Dievo, kad 
jis padėtų invazijai Eūropon. Kuomet 
žmonės meldėsi, tai tūkstančiai lakūnų 
bombomis taškė Europos geležinkelius, 
ardė tvirtumas, ruošdami invazijai ke
lius.

Taigi, tenka manyti, kad invazija nėra 
už kalnų, kad didieji - talkininkų žygiai 
bus pradėti neužilgo.

KITAS HITLERINES 
PROPAGANDOS 

GLĖBYS
Strazdas turi gerą kama- 

rotą. Jis nėra vienas. Yra 
dar žmogus, vardu Ji Januš
kis, irgi trockistas ir hitle
rinės propagandos energin
gas šinkorius. Jis važinėja 
ir prakalbas sako. Januškis 
ir Buivydas virto tos išsi
gimusios sektos oratoriais. 
Jiedu kalbėjo Pater šone. 
Patsai Buivydas tam pa
čiam bal. 19 d. Keleivyje ra
šo apie tas prakalbas ir sa
ko:

Tęsia d. J. Januškis to
liau: “Jeigu vokiečių armi
jos nebus sutriuškintos nei 
rytuose, nei vakaruose; jei
gu reikės jas po valiai stum
ti alijantams j Vokietiją ir 
sutriuškinti Berlyne ar kur 
kitur Vokietijoje, tai karas 
bus ilgas ir žiaurus. Bet meš 
nemanome, kad Jungtinėms 
Tautoms prisieis taip ilgai

'■kiečių žemės. Ot, tada ir su
sikurs mažųjų valstybių val
džios, kaip joms nusako At
lanto čarteris. O jeigu ir tuo 
metu į mąžasias tautas ver- 
žis Jungtinių Tautų armijos,

1 ar jos būtų Rusijos, ar Angli
jos, ar Amerikos, tai jau ne 
jas išvaduoti, bet užkariauti 
ir valdyti. Tad mūsų suprati- 

. mu sumušus Vokietiją nerei
kės užimti mažasias tautas.

Ot kaip lengvai bus su 
naciais apsidirbta. Jungti
nių Tautų karinėms jėgoms 
nereikės nė kojos įkelti nei 
į Rumuniją nei į Lenkiją, 
nePČechoslovakiją, nei Nor
vegiją, nei į Holandiją, nei 
Lietuvą, nei į Latviją ,bei 
Estiją. Ir jeigu Sovietų Są
jungos, Anglijos bei Ame
rikos kariuomenės drįstų, į 
tuos kraštus nors koją į- 
kelti, tai jau jų tikslas būtų 
ne išvaduoti juos, bet “už
kariauti,” sako Januškis.

Bet kur tas antras fron-

dalykas. Januškis, Straz
das, Buivydas ir ta visa 
trockistų - menševikų kli
kų tė dalyvauja bendram 
fronte su klerikalais ir įei
na į Amerikos Lietuvių Ta
rybą. Jųjų dvasiškasis tė
velis Pijus Grigaitis yra 
tos Tarybos sekretorius. O 
tas bendras savo rezoliuci
joje juk užsispyrusiai rei
kalauja, kad sumušus ir iš
vijus iš Lietuvos vokiečius, 
Ameriką pasiųstų savo ar
miją Lietuvon ir ją okupuo
tų. Bet dabar Januškis sa
ko, kad tai būtų Lietuvos 
užkariavimas 
mas! Ar tai 
Januškis jau 
su Grigaičio

Ką dabar turėtų daryti 
Raudonoji Armija? Aišku, 
Pagal Januškį, kadangi ji 
neturi teisės nei reikalo 
kelti koją į rpažas tautas, 
tai ji turėtų liautis kariau
ti, stovėti ant vietos ir muš
ti nacius ten, kur jų jau ne
bėra !

Matote, kokią kvailystę 
šičia Januškis nukliedėjo. 
Jis, matyt, irgi norėjo pasi
darbuoti Hitlerio naudai, 
bet taip kvailai nurietė, jog 
tikslo negalėjo pasiekti ir 
negali tikėtis nuo Hitlerio 
medalio.

Beje, dar vienas įdomus ‘fronto linija?

ir pavergi- 
reiškia, kad 

nebesutinka 
ir to bendro

Leit. Generolas Stillwell

žingsnis po žingsnio eiti. Mestas turėtų atsidaryti, Janu- 
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manome, kad atidarius antrą 
frontą Europoje, suspaudus 
žnyplėmis iš vakarų ir rytų 
—vokiečių militarinė galybė 
susmuks nepasiekus net vo-

škis nepasako. Tiesa, yra 
Franci j a, bet juk gali jis 
būti ir taip vadinamose 
“Lowland” šalyse, kurios 
yra mažos.

Samsonas ir Dovydas
PETRAS CVIRKA

puolė nedidelę kalvą, gina
mą neskaitlingo lietuvių 
padalinio. Dovydas ir Sam
sonas, apnešti žemėmis, 
dažnai pro dūmus ir dulkes 
kuriomis tarsi pavirto visa 
kalva, nieko nematydami, 
keletą kartų atbloškė prie-

Ra
kai 
ta-

Kasdien Alijantai darosi 
veiklesni Chinijoj ir Burmoj, 
ir tas faktas kreipia visų aty- 
dą į amerikietį — Įeit, gene
rolą Joseph W. Stillwell. Still
well yra štabo vadas po gene
ralissimo Chiang Kai-sheko, ir 
aktyviai komanduoja chinų ir 
mūsų pulkus Burmoje šiandien, 
žiūrėdami į Stillwell’io praei
tį, matome, kad gal jis per 
daugelį metų ruošėsi dėl tos 
svarbios rolės.

Originaliai, Sillwell paėjo iš 
Yonkers, netoli New Yorko 
miesto. Jo tėvai siuntė jį į 
West Point Academy tik to
dėl, kad jam. buvo reikalinga 
varžingesnė disciplina. Tėvas 
buvo gydytojas. Jaunasis Still
well • priklausė prie grupės 
aukštesnės mokyklos vaikų, 
kurie pavogė “ice cream” ir 
susibarė su mokytoja. Jis mė
go rengti visokius šposus.

Užbaigęs West Point Aca
demy, jis tuoj buvo išsiųstas į 
Filipinus. Tenai praleido ke
turis metus, kitus tris Kalifor
nijoj, ir sugrįžo atgal į West 
Point mokytojauti. Praeitame 
kare jis išvyko į Franci ją. Te
nai jis priklausė prie britų vy
riausio štabo ir vėliau prie 
francūzų. Dalyvavo įvairiose 
kovose ir St. Mihiel. Buvo ap
dovanotas Distinguished Serv
ice Medai dėl puikaus darbo, 
kaipo štabo Vado pagelbinin- 
kas.

Sugrįžęs į Jungt. Valstijas, 
1919 m., Stillwell tuoj išvyko 
į Californijos Universitetą iš
mokti chinų kalbos. Per tris 
metus sekė mokslus Peking, 
Chinijoj. Jis taipgi apsipažino 
su šalies daile ir senoviška li
teratūra. Daug chinų jį vadi
na draugu ir maloniai priima 
jį į savo namus.

Jis grįžo į Jungt. Valstijas 
ir buvo perkeltas į Infantry 
School, Fort Benning, Georgia, 
valstijoj. Buvo mokytojas 
Command and General Staff 
School, Fort Leavenworth, 
Kansas.

1926 m. jis vėl grįžo į 
niją su 15-tu pėstininkų 
ku, į Tientsiną. Kaipo
pulkininkas, jis buvo Ameri
kos jėgų štabo vadas. Sugrį
žęs į Jungt. Valstijas, čia pa
buvo du metu ir vėl išvyko į 
Chiniją, kaipo mūsų militari- 
nis atstovas mūsų pasiuntiny
bėj.

Nuo 1939 iki 1941 m. ko
mandavo pulkus Texas vals
tijoj ir Californijoj. įvyko 
ant Perlų Uosto užpuolimas. 
Stillwell misteriškai dingo per 
kelis mėnesius. Kada nuo jo 
vėl išgirsta, jis jau buvo Chi
nijoj, kaipo štabo vadas chinų 
5-tos ir 6-tos armijų dėl 
Chiang Kai-shek. Jis turėjo 
kelias Amerikos vienetas Chi
nijoj, Indijoj ir Burmoj.

Gegužės mėn., 1942 m., ja
ponai greitai vyko per Burmą 
pasiekti Burmos Kelią. Buvo 
vienatinis reikmenų kelias į 
Chiniją. Priešas jau buvo už
ėmęs visus Chinijos pakran
čių miestus. Japonai buvo pui
kūs džiunglių kovotojai. Jie iš
varė mažesnius Amerikos ir 
Britų pulkus atgal į Indiją ir 
svarbus Burmos Kelias pateko 
į jų rankas.

Išaušo diena, draugų bū
rys, kurių atsitraukimą abu 
kulkosvaidininkai lengvino 
prieš keleriopai gausesnes 
vokiečių jėgas, seniai aplei
do ugnies liniją, nusineš
dami sužeistuosius. Vilties 
išlaikyti kalvą nebuvo likę: 
vokiečiai ją jau supo ir šū
kaudami bėgo visu ūgiu, 
kai tik pasipriešinimo ugnis 
sumažėjo. Iš apkaso, kuria
me buvo pasilikę abu kul
kosvaidininkai ir kurie, at
rodę dar galėjo spėti pasi
traukti, jau nebuvo ,girdėti 
kulkosvaidžio. Viena saulė 
danguje buvo liudininkė, 
kas vyko didvyrių duobėje, 
kuri dabar jau buvo kapu 
vienam iš jų. Dovydas gulė
jo susirietęs, su kraujo pu
ta burnoje, rankoje stipriai 
sugniaužęs tuščią kulko
svaidžio kaspiną. Jo rūku 
apsitraukusios akys nema
tė daugiau savo didžiojo 
draugo ir neišgirdo jo bal
so, šaukusio jį iš visų jė
gų. Tuo pačiu laiku, kai 
vokiečiai prisiartino prie 
Samsono, jie išgirdo nesu
prantamus keiksmo žodžius 
ir staiga kareivis milžinas, 
su baisaus pykčio iškraipytu 
veidu, pasišiaušusiais plau
kais, priekin atkišęs kruvi
nas rankas, atsistojo. Jis 
buvo toks aukštas ir dide
lis, jog vokiečių eilėse, ku
rie manė regį vaiduoklį, va
landėlei įsiviešpatavo sąmy
šis. Tuo pasinaudojo Sam
sonas: žengęs dar keletą 
žingsnių, jis vienu smūgiu 
išmušė iš unteroficierio na
gų į jį atkištą pistolietą, 
pačiupo abiejomis rankomis 
vokietį už gerklės, pakėlė jį 
į orą, spjovė jam į mažą, 
šusitraukusį snukį ir tarsi 
liūtas, sutraiškęs jo stubur
kaulį, sviedė priešą žemėn.

Kai vokiečiai atsipeikėjo, 
milžinas jau buvo palikęs 
kalvą. •

Taip Samsonas atkeršijo 
už Dovydo mirtį ir už atim
tą iš jo mylimą Nemuną.

misijonierių

keliauja oru.
birželio mė-

Kareiviai vadina Stillwell 
Dėde Juozu. Nors jis visada 
reikalauja griežtos disciplinos, 
jis su savo vyrais draugiškai 
sugyvena. Su jais miega, val
go jų maistą ir kenčia jų var
gus.

Apleidžiant Burmą, Stillwell 
asmeniškai vedė savo štabą iš 
šimtų amerikiečių, britų ir chi- 
nų, 140 mylių per džiungles. 
Jie galėjo padaryti tik 105 
pėdų per minutę, su dešimt 
minučių poilsiu kas valandą, 
ėmė 20 dienų pasiekti saugią 
vietą Indijoj. Stillwell’io žod
žiais, “the allies took a hell 
of a beating’’ ir jis prižadėjo 
atimti tą kelią nuo japonų.

Stillwell sako, kad chinai 
yra pirmos rūšies kareiviai, 
jeigu jie tik galėtų gauti tin
kamų ginklų. Chinai jį pravar
džiavo “Shih-ti-wei,” kas jų 
kalboje reiškia: “tas, kuris 
kuria svarbią istoriją.”

Jo visa šeima išmoko man- 
darinų-chinų kalbos. Viena 
duktė apsipažinus su chinų 
muzikaliais instrumentais, ki
ta piešia chinų stilium. Sūnus 
kapitonas armijoj.

Stillwell — 60 metų am
žiaus. Jis daugiau panašus į 
mokytoją arba 
negu į kareivį.

Stillwell daug 
Praeitais metais,
nesį, Chiang Kai-shek pašaukė 
jį, su kitais Amerikos oficie- 
riais, į konferenciją Chung- 
kinge. Už dviejų mėnesių jis 
buvo New Delhi, Indijoj, kai
po Chiang’o pasiuntinys, lavin
ti chinų pulkus.

Po Stillwell komanda Chini
joj, randasi labai aktyve avia
cijos vienetą, po garsiuoju ge
nerolu Chennault ir kita gru
pė oficierių, kurie lavina tūks
tančius jaunų chinų oficierių 
pėstininkų ir artilerijos takti
kose. Mes ten jau pasiuntėme 
kelias “field” ligonines, kurių 
nariai yra Amerikoje gimę 
chinai. Pristatėme chinų armi
jai įrengimų ir mūsų veteri
narai gydė chinų armijos ar
klius ir jaučius. Galime siųsti 
reikmenis per pavojingą oro 
kelią Indijoj, bet siunčiame tik 
lašelį, pagal chinų reikalavi
mą.

Kovo mėn., pirmą kartą gir
dėjome, kad kelios Amerikos 
pėstininkų vienetus kartu su 
chinų pulkais kariavo šiaurės 
Burmoje. Skaitlius mūsų Gua
dalcanal veteranų jau perke
liavo šimtus mylių per džiung
les atidaryti trumpą kelią į 
Burmos Kelią. Jų komandie- 
riumi yra Dėdė Juozas. Nese
niai, spaudos pranešimu, jis 
sakė — “Noriu pabrėžti fak
tą, kad chinai ir amerikiečiai 
sykiu kovoja ir miršta. Jie gra
žiai sugyvena. Nors kartais 
klydau,, bet spėju, kad visas 
Huwąng Valley tuoj bus mū
sų.”

Chinai mums reikalingi, jei
gu mes norime sumušti japo
nus. Atgavimas Burmos Ke
lio bus neišpasakytai sunkus 
uždavinys, bet chinų ir ameri
kiečių pulkai, po generolu 
Stillwell, jau prakirto kelią.

FLIS—Common Council.

(Pabaiga)

Kai tekdavo kulkosvaidi
ninkus susodinti į vežimus, 
gurguolininkai, lyg susita
rę, perspėdavo dičkį:

‘— Tu gi, Samson, jau 
kaip nors pėsčias pasistenk, 
o tai mūs kumelkos greit 
kvapą išleis.

Neišvengdavo nė Dovy
das kareivių pastabų, tik 
mažasis sugebėdavo greit 
atsikirsti ir ten, kur Sam
sonui nepatogu būdavo jė
gą vartoti, Dovydas taip už
tepdavo savo liežuviu, jog 
visi nuleipdavo juoku. To
kiais atvejais net dičkis pa
tenkintas tik sujudėdavo, 
pakraipydavo mentis ir bū
tinai kur nors jo drabu
žiuose iširdavo siūlė.

— Dovyd,—sakydavo 
reiviai, — tu saugokis, 
Samsonas čiaudi, o tai
ve skersvėju nuneš į kitą 
respubliką.

Arba:
— Klausyk, Dovyd, ar 

teisybė, kad Samsonas nak
čiai tau patalą paklojąs sa
vo tabokinėje, ant rūkomo 
popieriuko?...
Kacas patrindavo smiliumi 

savo ilgą, kumpą nosį iš 
vieno, kito šono, pągaląsda- 
vo, sakytum višta, snapą, 
ir atšaudavo:

— Tu paskaityk verčiau 
kas tau ant kaktos parašy
ta.... Nori, aš tau perskai
tysiu : mar-maliadas.

Ir visiems juokiantis, at
sistodavo greta dičkiaus, 
stebėdamas, kokį įspūdį pa
darė jo pastaba Samsonui. 
Jei nors kurioje vietoje to
kiu metu nusišypsodavo dič
kio švarkas, tai yra, jeigu 
iširdavo kur nors jo siūlė, 
Dovydas būdavo su kaupu 
atlygintas.

Nei nuolatinės kareivių 
pašaipos negalėjo sudrums
ti šios tyros draugystės, 
turėjusios senas ir gilias 
šaknis. Ilgą laiką Samsono 
ūgis ir žvėriška jo jėga, bu
vusi nuolatinio kareivių 
juokavimo tema, pasitarna
vo žygiui, apie kurį plačiai 
kalbėjo ir tebekelba lietu
viškojo Raudonosios Armi
jos junginio pulkuose.

Tai įvyko liepos mėnesį, 
vos įsibriežus ryto aušrai, 
Oriolo apylinkėse. Smarkiai 
apšaudę artilerija, vokiečiai

■■
■■

■

Chi- 
pul- 
lejt.

Transportinio lėktuvo įgula prisirengia išmesti iš lėktuvo naštą reikmenų, pri
jungtų prie parašiuto, kada lėktuvas prisiartins prie amerikiečių bazės Burmoje. 
(Federated Pictures).

"WOW
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama Ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Moterys Pilotes Atlieka 
Svarbius Karo Darbus

Nors netaip gerai žino
mos, kaip vyrai ir moterys 
kitose m i Ii tarinėse jėgose, 
Wasps — Womens’ Air
force Service Pilots — at
lieka sunkius ir pavojingus 
darbus kasdien.

WASPS — vardas paim
tas nuo pirmų raidžių or
ganizacinio vardo — yra 
Armijos Oro Jėgų moterys 
pilotės. Jų programa pra
dėta rugsėjo mėn. 1942 m. 
su dviejais eksperimenti
niais projektais: lavinimo 
ir perkėlimo lėktuvų. Pir
ma grupė susidėjo iš sauja- 
lės moterų, kurios turėjo 
pilotų leidimus. Bet birželio 
mėn. šiais metais bus apie 
1,600 išlavintų veteranų.

Be dviejų metų joms nu
statytų darbų, kurie pa
brėžti organizacijos pra
džioj, WASPS dabar atlieka 
visokius kitus. Iš keturias
dešimt aerodromų jos per- 
lėkdina 44 įvairių rūšių 
lėktuvus dėl Air Transport! 
Command, padeda meteoro-: 
logistams daryti tyrinėji-j 
mus, pristato sunkius lėk- j 
tuvus studentams, išbandoį 
naujus inžinus, atlieka kur-! 
jerių pareigas ir perkeliai 
administracijos darbinin
kus, instrumentus ir kitas

Ji Laukia Fašizmo Mirties

Mrs. Giuseppa Campanelli, 
North Brunswick, N. J., nese
niai apvaikščiojo savo 106-tą 
gimtadienį ir užpūsdama ant 
gimtadienio pyrago vieną žva
kutę, pareiškė linkėjimą, kad 
šiemet taip būtų nublokštas 
nacizmas ir fašizmas. Jinai vis 
dar seka radio ir spaudos 
pranešimus apie karo eigą ir 
laukia išlaisvinimo jos gimtojo 
kaimo, esančio kur nors tarp 
Cassino ir Romos.

PIRKITE KARO BONUS

; Tdday’s Pattern 

Forma No. 9103 gaunama 
tik mažo ir iki vidutinio dy
džio.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 16 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

reikalingas dalis pataisoms.
WASPS parodė, kad jos 

apsipažinusios su visokiais 
lėktuvais ir taip jos paliuo- 
suoja vyrus dalyvauti kare.

Panelė Jaqueline Coch
ran, Moterų Pilotu direkto- 
re, gavo daug užgyrimų.

Pulkininkas C. D. Old
field, vyriausias oficierius 
Dodge City Air Base, Kan
sas valstijoj, pareiškė pilną 
pasitenkinimą WASPS tik
rai aukštu standartu, kurio 
reikalauja B-26 “medium 
bomber” mokykla.

Pulkininkas Peter Pear- 
cy, vyriausias oficierius 
Laredo Army Air Field, 
Texas, raportuoja, kad 
WASPS dirba kuo puikiau
sius darbus toje bazėje.

Pulkininkas John B. Mor
gan, vyriausias oficierius 

Harlingen Air Base, Texas 
valstijoj, pareiškė, kad WA 
SPS puikiai skraido su in
strumentų pagelba ir kad 
įsirašę vyrai ir oficieriai 
jas gerbia.

Paskyrimas WASPS spe- 
cialės vienutės skraidyti su 
B-26 “Marauder”— viduti
niu bomberiu lėktuvu yra 
svarbus įvykis jų istorijoj, 
nes B-26 yra labai sunkus 
lėktuvas. FL1S.

i

I
I

ŠEIMININKĖMS
OBUOLIŲ PUDINGAS.
Šiuos žodžius rašančiai 

neteko šio pudingo kepti, 
bet taikėsi valgyti ir, mano 
skoniu, atrodė “karališka 
patrova.”

Pusė puoduko “wheat
meal.”

2 šaukštai sutarpyto svie
sto ar margarino.

Pusė šaukštuko druskos.
Gera pusė puoduko rudo 

cukraus.
Pusė šaukštuko cinamo

no.
4 puodukai plokščiai su

pjaustytų obuolių.
Du ir pusė puodukų pie

no.
Sumaišyk “wheat-meal,” 

sviestą ir druską. Sumai
šyk cukrų ir cinamoną. Dėk 
į pudingams kepti išteptą 
blėtą 1 puoduką obuolių, 
kitą eilutę “wheat-meal,” 
trečią cukraus, pakarto
jant, kol sudėsi viso po 3 
eilutes, o ant viršaus su
dėk likusį ketvirtą puoduką 
obuolių. Užpilk pieną ir 
apibarstyk likusiu cukrum. 
Kepk 350 F. karštyje 1 vai. 
ir 15 minučių ar iki obuo
liai bus minkšti.

Duodama stalan karštas 
arba šaltas, kaip kas mėgs
ta, su ’grietine. Čia paduoto 
kiekio gana 4-6 asmenims.

N. G.

Saulės šviesa ir vėjas ga
dina žemėj augusius šak
niavaisius po jų nurovimo. 
Devynis kartus iš dešimties 
valgant jumis nukrės ait
rumu bulvės, kurias krau
tuvininkas išlaikė kelias 
dienas lange priviliojimui 
pirkėjų.

Jeigu norite sveikatos 
kojoms ir kojinėms, visuo
met dėvėkite kojines puse 
colio ilgesnes už kojas. 
Tas duos progos kojai pil
nai išsitiesti ir kojinių ga
jai ilgiau laikysis.

Helen Daggett, direktorė Los Angeles CIO konsiu- 
merių aptarnavimo biuro ir J. A. Spitzer, prezidentas 
AFL miesto centralinės tarybos. Kovai prieš pragyveni
mo kilimą vakariniame pakraštyje suvienijo spėkas vi
sos unijos. Tai geras pavyzdys visai Amerikai.

Nauji Patiekalai Mus 
Stalui

Jeigu palyginsime da
bartinius patiekalus mus 
stalui su patiekalais., koki 
buvo kasdieniniu maistu 
bent 20-30 metų atgal, rasi
me pusėtinai daug nauja- 
nybių juose, ypač daržovių 
ir vaisių srityje. Lengviau
sia tokie skirtumai yra pa- 
tėmijama, tai žiūrint į se
nas, maisto gaminimui re
ceptų knygas, o jeigu eisi
me dar toliau, tai susitiksi
me ir, rodosi, su visai neti
kimais reiškiniais. Kryžio
kams įsiveržus į mūs tėvy
nę Lietuvą 12-13 šimtme
čiuose, lietuviai juos vadi
no gyvuliais ne vien tik dėl 
jų žiaurumo, bet ir todėl, 
kad anie jau valgė kopūs
tus. Pamidorai - tomatės 
taip pat buvo tik daržo pa
puošimui ir kiaulių mais
tui.

Kaulus, ypač galvijienos 
ir vištų, teduodame tiktai 
šuniui, gi tyrimai rodo, jog 
tieji kaulai yra labai tur
tingi kalciumu, kuris labai 
reikalingas mūs dantų ir 
kitų kūno dalių sustiprėji
mui. Karui pasibaigus, tų 
kaulų gausime miltelių for
moje' kasdieniniam vartoji
mui. Taip pat ir kiaušinio 
lukštas, kuris dabar skaito
ma be jokios vertės, yra la
bai turtingas kalciumu, su 
pritaikyta mašina sumala
mas į miltelius ir kartu su 
džiovintais kiaušiniais ateis 
į mūs kasdieninę dietą.

Kavos atmatos, kurias iš
metame, kaip bevertes, pa
sirodo, jog turi kiek rieba
lų, proteinų ir kitų’ minera
lų ir reikia tikėtis, kad ir 
tas bus suvartojama nau
dingam tikslui.

Bananių žievė tokia pat 
maistinga, kaip ir patsai 
vaisius, bet žievės niekas 
nevalgo. Pasunkėjus bana
nių transportui, tūlas John 
Forkner ištobulino priemo
nę sunaudojimui viso bana- 
nės augmens. Sudžiovina
ma bananės su žieve, pas
kui sumalama, damaišoma 
sumalto koknato, cukraus 
ir sudaroma, kaip ir ken- 
džių formos bareliai, kurie 
yra pusėtinai maistingi ir 
gali ilgokai laikytis.

Viena firma gerai ištobu
lino viso grūdo ir mėsos su
kombinuotus kaip kad sal
dainių barelius, kurie turi 
pusėtinai balansuoto mais
to kiekybę. Įvairiose val

džios laboratorijose yra da
roma didelis progresas dar 
didesniam vaisių ir daržo
vių sukoncentravimui taip, 
kad visas kartis špinatų su
sitalpintų vienoje pilėje, ne
nustojant vitaminų vertės.

Pasunkėjus karo metu 
transportacijai įvairioms 
reikmenims, tūlas Matt 
Stacom, kuriam niekas 
daugiaus nerūpėjo, kaip tik 
priemonė pigiau maistą su- 
koncentruot eksportui, da
rydamas vaisių ir daržovių 
ekstraktus, supylęs į bon- 
kas vaisių sunkas, už kele
to savaičių patėmijo, kad 
nors sunkos buvo supilta į 
nesterilizuotas ir nuo gedi
mo neapsaugotas bonkas, 
buvo gerame stovyje, kaip 
kad jos buvo šviežutėlės. 
Paaiškėjo, jog aukštu spau
dimu sunaikinama celės ir 
išgaunama kartu iš vai
siaus bei daržovės ir tam 
tikros gamtinės prezervaci- 
jos ypatybės, kurios gerai 
saugo sunką, kaip kad tai 
buvo pačiame vaisiuje bei 
daržovėje.

Kornų stiebai ir kambliai 
yra tiek pat maistingi, kaip 
ir patsai jų grūdas. Žirnių 
ankštys ir kambliai turi to
kį pat maistingumo kiekį ir 
kokį, kaip ir patsai žirnis. 
Žuvys su visais kaulais pre- 
zervuojama, nes nekuriais 
atvejais kaulai yra maistin- 
gesni, negu pati mėsa.

Atrodo, kad po karui mūs 
stalui • patiekalai sulauks 
gan žymių pakeitimų, ypač 
koncentruoto maisto srity
je: galėsime iš mažo popie
rėlio bei bonkutės sočiai 
prisivalgyti be didelių pas
tangų maisto paruošimui. 
Bet klausimas kyla, kaip 
bus su mūs dantimis, ku
riuos gamta davė, kad jie 
kramtytų - maltų ? Mūs 
skilvys taipgi perdaug pa
pratęs prie kopūstų-bulvių 
ir kilbasų. Didmiesty j gy
venant, gatvės keturiuose 
kampuose matosi, viename 
karčiama, antrame vaisti
nė, trečiame maisto krautu
vė, o ketvirtame dažnai 
graboriaus įstaiga, gi vir
šuje tų keturių kampų da
žnai bent dviejų bei trijų 
dentistų iškabos ir daktaro 
kabinetas. Daktarai liepia 
valgyti ir gerai kramtyt 
šviežius vaisius ir daržoves, 
o čia pat kiti mokslininkai 
tuos vaisius ir daržoves su-

Pergalės Darželis
Sniegui nutirpus ir šen 

ten žolelei pradėjus žalsvin- 
ti prieš saulę atsigrįžusią 
kalvą, daržo savininkui 
pradeda rūpėti, ar ne lai
kas sėti rasodą, sodinti tū
las nepersodinamas daržo
ves ir žolynus. Kaip atspė
ti, ar jau šalnų pavojus 
praėjo?

To atspėti visiškai niekas 
labai iš anksto negali. Taip
gi sėjimo-sodinimo laikas 
daug priklauso nuo vietos 
sąlygų. Ir tas skirtumas 
būna ne vien tarp šiaurinių 
ar pietinių valstijų, bet už
tenka kelių mylių atstumo, 
kad daryti oro sąlygose 
skirtumą. Ypač tas skirtu
mas žymus tarp pavandeni- 
nių ir sausesnių sričių.

Geriausia, — žiūrėti vie
tos sąlygų: jeigu oras nusi
stovėjęs, šiltas, sėti, jeigu 
nuolat šaltas ir šlapias, pa
laukti. Šaltyje ir šlapumoje 
didžiuma daigų užvargsta 
net jei ir nebūtų šalnos.

Taipgi lygiai svarbu sėk
los dygimo laikas ir aug
mens rūšis. Ilgai dygstan
čios, galima rizikuoti anks
čiau.

Prie atsparesnių šalnoms, 
galimų sėti-sodinti kai tik 
galima žemę išdirbti, pri
klauso asparagai, burokai, 
broccoli, kopūstai, morkos, 
kale, salotos, svogūnai, ro
pės, žirniai, ridikai, ruta
baga, salisfy, swiss chard, 
špinakai, gručkai.

Jautresni, šalpoms, sodin- 
tini savaite ar dviem vėliau 
po paskutinės šalnos, yra 
cauliflower, salieros, bul
vės.

Dar švelnesni, sodinami 
už 2-3 savaičių po šalnų, 
yra snap beans, komai, to- 
maitės.

Už vis vėliausia sodinti- 
ni, už 3-4 savaičių po pas
kutinės šalnos, yra agur
kai, eggplant, lima beans, 
muskmelon, okra, pipirai, 
pumpkin, squash, saldžios 
bulvės, watermelonai.

Dabar jau laikas sėti žo
lę, tomaičių ir kitų vėliau 
sodinamų daigų rasodą.
GĖLINIAI AUGMENYS.

Rožių krūmai jau galima 
sodinti. Rožės, išskyrus kai 
kurias grupėmis sodinamas 
veisles, kaip floribundas, 
ramblers, turi būti sodina
mos1 erdviai, ne mažiau 18 
colių erdvės tarp vieno ir 
kito krūmo, kad oras ir 
saulė liuosai aplink jas pra
eitų. Lovelės turi būti su
kastos bilios, žemė derli.

Net minėtos grupėmis 
sodinamosios rožės turi 
gauti bent iš dviejų pusių 
erdvės ir saulės, kitaip jos 
greičiau pasiduoda ligoms, 
neduoda tos gausos žiedų, 
nei tiek juose grožės, kiek 
duos daugiau erdvės turin
ti, buineshė rožė.

Rožes sodinant taipgi rei
kia žiūrėti, kad kito kokio 
krūmo šaknys nesiektų ro
žių lovelės. G. M.

----- -- -- , 4--  
dėsto į mažytes pilsukes, 
kad dančiui netenka nei pa
lytėti.

Būkime tikri, kad moks
liniai paruoštas maistas 
bus taip subalansuotas, kad 
ir be didelio kramtymo mūs 
kūnas gaus pakankamai vi
sokių medžiagų geram išsi
laikymui. Žmona.

Brooldyno Kliubietes Užsisakė 
Brošiūros “Moteris ir Kai ♦as”

Pereitame Brooklyno kliu- 
biečių susirinkime, kuris 
įvyko 20 d. balandžio, nu
tarta parsitraukti 500 ko
pijų naujos brošiūrėlės, pa
rašytos mūsų nenuilstan
čios darbuotojos, d. Karo-: 
sienės. Ar atsiras kitas mo-| 
terų kliubas bent kurioj ko
lonijoj, kuris pralenks šią 
kvotą? Mūsų brooklynietės 
labai entuziastės šios bro
šiūrėlės platinime. Ant vie-1 
tos gana didelis skaičiusi 
užsisakė po 20 kopijų, po 
50, po daugiau. Man teko 
šią brošiūrėlę perskaityti 
pirm spausdinimo ir užtik
rinu, kad įdomi ir pamoki
nanti. Kiekviena moteris 
būtinai turi ją perskaityti. 
Vyrams irgi ne prošalį su
sipažinti su moterų darbais 
šio karo metu.

Motinų diena mes ren

Pittsburgh, Pa.
Iš Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo Darbuotės

Balandžio 12 d. atsibuvo mi
nėto kliubo susirinkimas. Ka
dangi oras buvo nemalonus, tai 
mažas būrelis* atsilankė drau
gių, bet susirinkimas buvo la
bai gyvas ir draugiškas.

Kuomet priėjom prie rapor
tų, tai pasigedom rengimo ko
misijos narės d. Maceikienės. 
Pasirodo, kad d. Maceikienė 
labai sunkiai serga, randasi 
Allegheny General Hospital, 
ant 5 lubų. Draugės kliubie- 
tės, malonėkite atlankyti sun
kiai sergančią gerą draugę. 
Ligos priežastis: draugė Ma
ceikienė puolė į skiepą eida
ma laiptais ir labai sunkiai su
sižeidė, susilaužė nugarkaulį 
ir galvą labai permušė, bet 
būnant po gera priežiūra, svei
kata eina geron pusėn.

Linkiu d. Maceikienei greit 
pasveikti ir dirbti kartu su 
mumis.

| Gera Knyga! Gera Knyga!—Visi sako, kad gera knyga!

I DAUG LABŲ DIENŲ
j LINKSMŲ EILIŲ IR DAINŲ RINKINYS
į KAINA 100 CENTŲ

I Daugelis yra prisiuntę Autoriui ]>o 2, 3 ir 5 dole-
| rius už kopiją—dovanų! Kreipkitės pas Autorių 

R. ŽIDŽIŪNAS
j 427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, N. Y.

ARBA LAISVES ADMINISTRACIJOJ

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

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

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

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

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. U. F. tabletėlės turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.

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

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

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

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

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

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

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, netoli Grand St., BROOKLYN, 6, N. Y.
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giamės apvaikščioti labai 
iškilmingai. Svetainė paim
ta 13 d. gegužės ir mūsų 
valdyba apsiėmė surengti1 
tikrai kultūringą vakarą i 
pagerbimui motinų.

Nors kliubietes nemažai 
pasidarbavo Raudonojo 
Kryžiaus dabartiniame va
juje, bet, atsikreipus ALD 
LD apskričiui su prašymu 
pagelbėt jiems surengti dar 
vieną parengimėlį Raudo
nojo Kryžiaus naudai, ir 
vėl visos sutiko. Netik ap
siėmė draugės padirbėt šia
me vakarėlyj, bet ir paau
kavo puikų rankšluostį ir 
dėžę saldainių.

Mezgimas, kaip ir visuo
met, eina visu smarkumu, 
komisija nespėja pirkti vii-, 
nu. Bravo, draugės mezgė
jos. Eva.

Dabar prieš savę turime di
delį darbą, tai Motinų Dienos 
parengimą, kuris atsibus 14 d. 
gegužės, lygiai 6 vai. vakare, 
1320 Medley St., N. S. Pitts
burgh. Pa. Pittsburgh ir apy
linkės lietuviai, kaip moterys, 
taip ir vyrai, esate visi nuošir
džiai kviečiami atsilankyti į šį 
svarbų parengimą, specialiai 
skiriamą pagerbimui motinų.

Pažiūrėkime, koks bus tas 
parengimas? Nagi, skani va
karienė, tinkamos prakalbos ir 
šokiai. Kalbės draugė dr. J. 
Baltrušaitienė ir kiti vietiniai 
kalbėtojai. Vakarienė bus ly
giai 6 vai. vakaro. Tai labai 
geras laikas, nes apie 6 vai. 
dauguma vakarieniauja, tai 
nereikės moterims stovėti prie 
pečiaus virtuvėje ir virti va
karienę. Kaipo Motinų Dieną, 
14 gegužės moterys pasiliuo- 
suokite nuo virimo vakarienės, 
ateikite į minėtą parengimą, 
kur rasite išvirtą ir iškeptą va
karienę. čia turėsit progą susi
pažinti su daug svarbių klausi
mu, su kuriais mes, darbo žmo-

■(Tąsa 5-tame pusi.)
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N. OSTROVSKIS '

Hartford, Conn.
Meno Sąjungos Apskričio

Laisvės Choras.

Padelskis,
Kasputis,

ačiū už
W. B.

prašome visus gyvuo- 
chorus, taipgi meno 
būtinai dalyvauti. Jei- 
ncgavote pakvietimo

AUDRŲ PAGIMDYTI
2-11-44 —50—

PITTSBURGH. PA NEBŪKITE NERVUOTI

(Tąsa)
— To dar betrūko! Pasakiau, kad pie

tų sugrįšime... — Ir paskubomis pridū
rė: — Tu čia prižiūrėk, Andriejau. Už
sirakink ir neleisk nieko. Aš tau šautu
vėlį palikčiau, bet tai tik blogiau. Kirvis 
šičia, priemenėje... — Ant laiptelių tyliai 
pasakė Andriejui: — Jei nepasisektų, 
paimk Olesę, Jadvygą Bogdanovą, gniu- 
tulėlį griozdų ir dumkite į Sosnovką.

— O kaip namus?
— Trauk juos velniai! Jeigu sumuš, 

tai mums čia vis tiek ne gyvenimas. Tu 
mergiotę saugok....

— Grigorijau Michailovičiau, aš...
— Žinau, kad tu... Tai ir žiūrėk. O jei 

mane... — Kovala pritilo. Jie buvo jau 
prie vartelių.

Andriejus nebematė senio.
— Tai tu būk jai brolis...-
Pro lietaus triukšmą Andriejus vos nu

girdo :
— Be jos aš nieko neturiu...
— Aš taip pat, be....
— Na, tada pamatysime, o kol kas— 

žiūrėk.
Andriejus sugrįžo į namus. Norėjo už

mesti durų kablius, tačiau nebepajėgė. 
Pirmą kartą pajuto, kad pirštus nepake
liamai skauda.

— Olesė, uždaryk, mano rankos suti
no, velnias jas griebtų!

Didžiajame kambaryje užgesino švie
są. Jadvyga atsisėdo prie lango. Jeigu 
nuriedės bėgiais garvežys su platforma, 
vadinasi, šovinius paėmė... Zigmantas lie
pė moterims pasilikti. Jeigu ji būtų su 
juo, jai būtų ramiau. Priešais kamuo
janti naktis, kankinąs, neramus lauki
mas...

— Parodyk savo rankas! Dieve mano, 
ko tu tyli? — sušuko išsigandusi Ole
sė.

Ji paskubomis atnešė Metelskio palik
tą ryšulėlį ir, ligūstai raukydamosi iš už
uojautos, pradėjo atsargiai perrišinėti 
nuplikytus Andriejaus pirštus, nuo kurių 
Skiautėmis smuko oda.

Vasilekas snaudė.
— Eik į virtuvę ir gulk ant kanapos,

— maloniai pasakė Andriejus.
Vasilekas krūpterėjo.
— O gal aš ligi namų nueisiu? Mama 

lups. Kur, sakys, tu bastais visą.dieną?
— nelinksmai atsakė vaikas.

— Nieko nebus. Gulkis, o rytoj kartu 
nueisime. Pasakiau, kad pirštu niekas 
nepalies! Tavęs klausant atrodo, kad 
mūsų motina nieko daugiau nedirba, tik
tai mušasi.

— Tau nieko, o man kiekvieną kartą 
tenka...

— O ar tu nori, kad už tavo išdaigas 
paglostytų?

Įsižeidęs Vasilekas nusišluostė ranko
ve nosį ir tylėdamas nuėjo į virtuvę. Jis 
užmigo, vos kanapą pasiekęs.

Andriejus, prikandęs lūpą, žiūrėjo, 
kaip miklūs Olesės piršteliai, švelniai pa
liesdami jo ranką, skyrė negyvos odos

Lietuvių Meno Sąjungos, 
Conn, valstijos apskričio kon
ferencija yra šaukiama nedė- 
lioj, balandžio 30 d., 1 vai. 

' po pietų. Laisvės Choro svetai
nėje, 155 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

Taigi
Jančius 
grupes, 
gu kas 
laiškais, tai vis vien rinkite de
legatus ir dalyvaukite pavie
niai nariai.

Velykų dieną buvo suruoš
tas mažas, draugiškas suėji
mas, Laisvės Choro svetainėje. 
Kada visi buvo susėdę prie sta
lų, prie valgio ir gėrimų, tai 
d. B. Muleranka paprašė nu
siraminti ir pade kavoj ęs už 
atsilankymą, gaspadinėms už 
labai skanius valgius, pažymė
jo, kad būtų gerai, kad susi
rinkusieji paremtų lietuvius 
raudonarmiečius, kovojančius 
prieš hitlerizmą.

Drg. M. Juškienė davė su-

skiauteles ir sniego baltumo tvarsčiu 
raišiojo pirštus. Kad būtų patogiau, ji 
atsisėdo ant grindų. Andriejus iš viršaus 
žiūrėjo į ją ir matė, kaip į kiekvieną jo 
kentėjimo ženklą sudrebėdavo nuosta
bios mergaitės blakstienos ir švelnios lū
pos, šviežios ir patrauklios savo nepri
einamumu. Andriejus niekad jų nebu
čiavo. Jis nesiryžo, žinodamas, jog ji ne
atleis nė mažiausio savavaliavimo. Ir, ko
vodamas su savo norais, saugodamas jos 
drugiškumą, jis laukė.

Olesė baigė perrišinėti. Pasilenkdama 
žirklių tvarsčio galo nukirpti, ji tarė:

— Vis tiktai tu kantrus....
Tik vieną akimirką palaidinukės iš

karpoje Andriejus pamatė jos aukštą 
krūtinę, ir jam pasidarė neramu ir skau
du. Tas akiplėšiškumas, dėl kurio jis net 
nebuvę kaltas, sukėlė nerimą. Ir gilus

nebu-

kad

— Kas tau? Ar užgavau?
— Taip. Bet aš daugiau nebeparody- 

siu.
— Matai, kokia aš nevikri, — užgavau 

ir net nepastebėjau.
Andriejus tylėjo.
— Tu gulkis, pasilsėk, o aš eisiu pas 

Jadvygą Bogdanovną. Na, gesinu....
Jis dar ilgai sėdėjo, nukoręs ant rankų 

galvą, visas paskendęs nelinksmose min
tyse. Po to pavargęs susmuko ant grin
dų, ant Olesės patiesto čiužinio, ir mėgi
no užmigti.

“Ir ko aš prikibau prie jos? Lyg be 
jos gražių mergaičių pasaulyje 
tų...”

Andriejus norėjo įtikinti save, 
Olesė nieku ypatingu nepasižymi,
gražesnių už ją. Imkim, pavyzdžiui, kad 
ir Pašą Sologubaitę arba Mariną Kono- 
plianskaitę. Ugnis, ne mergaitės! Ir mei
lios, ir pajuokauti su jomis galima... Ir 
iš viso, ar maža gražių mergaičių? Bet 
ne — reikėjo jam čia prikibti prie šitos! 
Ir jis visa tai ištveria, jis, į kurį ne to
kios mergytės užsižiopso.

Nuo tokių minčių Andriejui dar skau
džiau buvo.

“Tokia, matyti, mano planeta. Viskas 
atžagariai vyksta...”

Jis užsimiršo apsnūdęs, tačiau nerami 
mintis sugrįžo, kaip akimirksnio regėji
mas. Tai buvo nuostabios, tankios mer-ę 
gaitės blakstienos, jos drąsios akys su 
pašaipiomis žiežirbėlėmis...

Susijaudinusios moterys tyliai stovėjo 
prie lango.

Jadvyga patarė Olesei numigti:
— Aš pažadinsiu, jei ką nors išgirsiu.
Virtuvėje saldžiai knarkė Vasilekas.
Galais pirštų Olesė įėjo į virtuvę. Ty

la visame name ją slėgė. Ji negalėjo ras
ti vietos.

Nuo tos dienos, kai tėvas pirmą kartą 
susitiko su Rajevskiu, pavojus tvirtai į- 
sikūrė tuose namuose. Olesė giliai ir 
švelniai mylėjo tėvą. Mintys visą laiką 
sukosi apie jį.

(Bus daugiau)

• i manymą parinkti aukų lietu
viams vaikučiams ir rauclonar- 

| miečiams. “Gerai, gerai,” pa
sigirdo pritarianti balsai. Ir 

I tuojau buvo parinkta tam tiks
lui aukų.

Aukavo sekamai: Julius Ya- 
kenas $5.

Z. ir M. Yuškai $2.
Po $1: A. Kiškiunas, R. Gir

dys, K. Aksamitas, F. Repšys, 
Mrs. ir Mr. Višniauskai, B. 
Muleranka, S. Kalskai, A. Ra
moška, S. Mareckas, M. Bart
kus, S. Beržinis, A. Dagilis ir
J. Staugaitis.

Po 50 centų : P. Buolius, M. 
Plytnikienė, M. Staugaitienė, 
W. Brazauskas, J. Berneskas, 
M. Ramoškienė, K. Miller, M. 
Sesnaitis, F. K-lius ir J. Trun- 
ca.

Po 25 centus: P. 
Mrs. Vaičiūnas, - A.
K. Mačiuta.

Visiems širdingai 
aukas!

Smarkus Viršininkas
Jis: — Mano brolis dirba 

tokį darbą, kur turi 5,000 
žmonių savo priežiūroje.

Ji: — Kur ir ką jis dir
ba?

Jis:— Valo kapines!

So. Boston, Mass

žmonėms sekamai:
J. Repšys $5 vertės pun-

i ' *1 :

Kas Pirko Pundelius Lietuvos 
Žmonių Pagalbai

Balandžio 2-ros dienos pra
mogoj, kuri buvo surengta pa
galbai Lietuvos žmonių, nupir
ko po dėžutę (pundelį) reik
menų dėl pirmos pagalbos Lie
tuvos

Dr. 
delį.

Trijų dolerių vertės punde
lius pirko šie draugai ir drau
gės : Romalda Dalinis, 'Zenon 
Yarutis, Frank Ivan, d. Kalio- 
šius, Joseph Mickevič, Juozas 
Sinkevičius, J. Matulis, Anta
nas Barčius, Juozas žeimis, 
Zigmant Kishkis, Ebba Neco- 
laisen, Anna Buividienė, Olga 
Shukis, S. Šakienė.

Po $1 pundeliams aukavo: 
Julia Rainardienė, J. Leponis.

Viso pundeliams —- $49.
Po drabužių pundelį sudarė 

Ona Yuškienė ir H. Tamošaus
kienė. Taipgi žymėtina, kad 
d. Shukienė prisidėjo prie nu
pirkimo cukraus ir pieno.

Prie pundelių bus pridėta 
aukotojo vardas ir antrašas. 
Jie yra pasiųsti Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui.

H. Thomas.

Mūsų smetonininkai suren
gė dar vienas savo vado An
tano Smetonos laidotuves, tai 
16 d. balandžio, Liet. Piliečių 
svetainėje. Mitingą atidarė ko
kis ten Dirvos “veikėjas,” bet 
jo kalbos nieko nebuvo galima 
suprasti. Po to Karpiukas da
rė visokius garsinimus ir per
statė pirmininku “poną” F. 
Rogers, o tas jau perstatė Pi- 
variūną. Matote, kiek 
remonijų, ponas poną 
to.

čia ce- 
persta-

“Man 
tas ne-

Pivariūnas kalbėjo: 
tas nepatinka, man ir 
patinka...” “tas ir tas nege
rai” ir jis pakvietė kalbėti 
“ponią” žiurienę, nuo “bolše
vikų nukentėjusią.”

Ta “kankinė” tuojau už
traukė Hitlerio giesmę, kaip 
“bolševikai baisūs,” kaip “sun
ku gyventi buvo Lietuvoje,” ir 
kaip ji pabėgo pas Hitlerį į 
Vokietiją, paskui savo vadą 
Antanėlį Smetoną. Prieš “bol
ševikus” — Sovietų Sąjungą, 
kartojo visus Goebb^lso išmis- 
lytus melus ir smetonininkų 
seime, New Yorke, išperėtus. 
Tuojau jauti, kam tarnauja— 
Sovietų Sąjungą niekina, o Vo
kietiją giria, kaip ten gerai, 
kaip tvarka gera, kaip gražiai 
ją ir kitus pabėgėlius naciai 
priėmė. Kažin kodėl mūsų ša
lyje leidžiama taip laisvai 
skleisti nacių propaganda?

Po to Pivariunienė pasigyrė 
ir po jos kalbėjo ponas žiū
rįs. šis, kad jau pradės bartis 
ant tų, kurie Amerikoje' nesi
laiko nabašninko Antano Sme
tonos politikos. Šaukė, kad 
Lietuvoje vėl bus smetoninis 
režimas, nors Smetona ir mirė. 
Rėkė, kad “bolševikai pasiun
tė daug skundų į Washingto- 
ną.” Vanojo ir kunigus, kad jo 
neklauso. Paskui perstatė Ju
lių Smetoną, buvusio diktato
riaus Antano Smetonos sūnų,

kuris dailino savo kalbą, pri
mindamas Lietuvos rašytojus, 
o išvadą dare, kad “bolševikai 
yra baisiausi Lietuvos priešai.”

Po to vėl atsistoja žiūrįs ir 
pradėjo prašyti penkinių.^Mu
kia kartą, kitą, trečią, riečia 
galvą, kaip katinas, šaukia: 
“Kodėl nenešate penkinių, ar 
sarmatinatės ar ką?” Vienas 
senukas nunešė jam penkinę, 
paskui rinko dolerines. Ne
daug gavo, gal kokį $40, mat, 
žmonių buvo tik apie 85 
sirado daug ukvatninkų 
duoti tam monui.

Po penkių kalbėtojų 
žiavo ir filmų rodytojai,
ir buvusio fašistinio diktato
riaus Antano Smetonos laido
tuves. Tai ir kalba žmonės, 
kad jie suruošė antras Smeto
nai laidotuves.

Gegužės viduryje grigaiti- 
niai, teisingiau, hitleriško ti
po socialistai, priešakyje su 
Stilsonu, šaukia konferenciją. 
Vargiai kas jų klausys, nes vi
si supranta, kad jiems neapei
na nei Lietuvos išlaisvinimas iš 
po nacių jungo, nei Amerikos 
karo laimėjimas.

Visur Buvęs.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AI I) I S O L tabletu

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

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

ir ne- 
pasi-

atva- 
Ro d e

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 — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

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

260 Phosphate 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.

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

c >

>

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

<♦>

<!>

< >

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

s 150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
Grikoniškais, 
kalui esant 
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 0-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

LIETUVIŠKAS 

TRAKTYR1US 
(VALGYKLA IR ALINS) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

<> 

o 

<♦>

<♦>

<t>

<♦>

<♦>

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlitis. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te Busipanžinti.

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

<♦>

<f>

<f>

<♦>

<f>

<♦>

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

t*

Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. 

geriausias Alus brooklyne
GRAND ST. BROOKLYN, N.

Telefonas EV. 4-8698
± 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

t GREEN STAR BAR & GRILL
NEDALINAMA ATSAKOMYBE ’

■

Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842

LAISNIUOTAS GRABORJUS
Liūdčslo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kdiną.

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST - BROOKLYN, N. Y

pncxrac =F



Trečiadienis, Baland. 26, 1944 Penatas Puslapis

3,000 Amerikos Bombo
nešių Smogė Naciam

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

tijų lėktuvai jau trečią kar
tą per 10 dienų triuškino 
geležinkelių stotis Rumuni
jos sostinėje Buchareste. 
Tais žygiais amerikiečiai 
stengėsi suparalyžiuoti ir 
hitlerininkų kariuomenės 
gabenimą ’ per Bucharestą 
frontan prieš Sovietus.

Bridgeport, Conn.
Trys Mirė Lietuviškoj 

Bažnyčioj
Viena artima parapijonka, 

Gražulienė, atėjus1 nedėlios ry
te, balandžio 23, į bažnyčią 
(lietuvišką) pasimelsti, čia be
simelsdama ir mirė. Kiek laiko 
anksčiau šioje bažnyčioje lai-1 
ko pamaldų mirė svetimtautis 
policininkas, ir dar kiek anks
čiau, besimelsdamas bažnyčio
je mirė parapijonas Pašiurke- 
vičius. Petras.

Pittsburgh, Pa.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

nės, turime susipažinti. O ypa
tingai Motinų Dienos pagerbi
mas turėtų būti visiems svar
bus.

Dar kartą nuoširdžiai kvie
čiu visus ir visas — nepamirš
kite 14 d. gegužės, Motinų 
Dienos! Taipgi pribūkite pa
skirtu laiku. Lauksime atsilan
kant.

Varde Moterų Apšvietus 
Kliubo,

E. K. Sliekienč.

PRANEŠIMAI IŠ
KITUR

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia pasilinks

minimo parę Raudonojo Kryžiaus 
naudai. įvyks balandžio 30 d., 2 U. 
dieną. Academy Halk 103 Jackson 
St. Prašome skaitlingai dalyvauti, 
bus užkandžių ir dovanų. Tuomi pa- 
remsime naudingą organizaciją, 
įžanga 50c. — Kom. (98-100)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. rengia paskutinį šio 

sezono bankietą ir koncertą. Kon
certinę programą pildys geros me
niškos jėgos: V. Valukas, Lyros 
Kvartetas, Stasys Kuzmickas iš 
Shenandoah, jaunuolės A. Ruzgiūtė 
ir A. Grigaičiūtė skambins piano. 
Bus gera grupė šokikų ir pabaigoj 
gros gera orkestrą, kad galėsite i 
valias pasišokti.

Bus skanių valgių ir tinkamo iš- 
sigėrimo. Tai parengimas bus pui
kus visais atžvilgiais. Įvyks balan
džio 30 d., 6 v. v. Liet. Progr. Kliu
bo salėje, 325 E. Market St. — 
Kom. (98-100)

Connecticut Valstijoj
Meno Sąjungos Apskričio Konfe

rencija yra šaukiama balandžio 30 
d. įvyks po 155 Hungerford St., 
Hartforde. Pradžia 1 vai. dieną. To
dėl prašome visų gyvuojančių cho
rų ir Meno Grupių, kurie negavote 
pakvietimą laiškais, visvien išrinki
te atstovus, taipgi dalyvaukite ir 
pavieniai nariai. Visi mes žinome, 
kad Apskričio reikalai pusėtinai ap
leisti, mažai kreipiama domės j tą 
organizaciją. Taigi, kai suvažiavime 
apkalbėsime, tai gal.dalykai pasitai
sys. Svarbiausia tai mokytojų klau
simą turėsime svarstyt. —• B. Mu- 
leranka. (98-100)

CHESTER, PA.
Sekmadieni, balandžio 30 d., 7 v. 

,vak., 8th ir Sproul Sts., Odd Fel
lows Temple jvyks puikus Koncertas 
ir prakalbos, šį parengimą rengia 
naudai rusai Sovietų Sąjungos nu
kentėjusioms nuo karo. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti. Įžanga nemokama.—P. Š.

(98-100)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, balandžio 28 d., 8 v. v., 
408 Court St. Nariai būtinai daly
vaukite šiame susirinkime. Taipgi, 
kurie neužsimokėjote už 1944 m. 
duokles, skubėkite pasimokėti. Yra 
ir svarbių ^reikalų apkalbėti ir nu
tarti. — C. Andriūnas, sekr.

(98-100)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

30 d. balandžio, 1 vai. dieną, 420 
Morningside Ave., pas Stasiukai- 
čius. Kviečiame visus narius daly
vauti tame susirinkime, turime 
svarbius reikalus aptarti. — G. S., 
Fin. Sekr. (98-100)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kuopos susirinkimas 

Įvyks balandžio 26 d., Maple Park,, 
2 vai. dieną. Malonėkite dalyvauti.

Valdyba.- (96-98)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PEČKURIS
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas
WHITMAN’S CHOCOLATES

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, PA.

(101)

IŠ PO VANDENS DUMBLO KASIMO 
DARBININKAI

Piliečiai ar nepiliečiai. Su ar be patyrimo, 
prie iš po vandens kasimo dumblo. Nuola
tinis darbas, unijinės algos. Reikia turėti 
atliekamumo paliudijimą, jei jūs dirbate bū
tinoj pramonėj, jei dar nėra praėję 60 dienų.

Kreipkitės j ofisą
HENRY DU BOIS’ SjONS CO.

17 STATE ST., N. Y. CITY
(111)

PAPRASTI DARBININKAI, prie namų dar
bo. Gera alga, nuolatinis darbas. Kreipkitės 
330 Ridge Rd., Rutherford: P. S. No. 102 
busas nuo Hackensack ir Newark© pravažiuo

ja duris. Telefonas RU. 2-6569.
_____________________________________________ £100)

GESO STOTIES 
APTARNAUTOJAS

TIRE MOUNTER
TROKO DRAIVERIS

Gera proga patyrusioms vyrams.

EAGLE TIRE CO.
10TH AVE. & 54TII ST., CITY.

_____________________________________________ (100)

MAŠINISTAI. PIRMOS KLASES. PILNAI 
MOKANTI AMATĄ. SMULKUS AUKŠTO 
APSKAIČIAVIMO DARBAS. REIKIA PA

LIUOSAVIMO.
TRIEX TOOL, 429 BROOME ST.

(100)

BERNIUKAI AR VYRAI, lengvas fabriko 
darbas. Patyrimas nereikalingas, gera alga.

Viršlaikiai.
CHATHAM METAL, 128 MOTT ST.

VYRAI—MERGINOS—MOTERYS 
FABRIKO DARBAS

Gera pradinė alga. 6 dienų savaitė. Patyri
mas nereikalingas. Kreipkitės

KIRKMAN SOAP
50 BRIDGE ST., BROOKLYN.

(103)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIO DARBININKAI
Moterys ir Vyrai—Neriboto Amžiaus 

GERA ALGA 
PASTOVŪS DARBAI 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Į VISUS DEPARTMENTUS 

NEREIKIA MOKĖTI AGENTŪRAI

KNOTT HOTELS
NEMOKAMAI PARŪPINAMI DARBAI 

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

pareiškimo.

Naudingi Vyras ir Žmona
Dirbti dviem šeimynoj. Mažas namelis. Leng
vas privažiavimas. Žiemos laike • gyventi 
apartmente East 60s apylinkėje. Rašykite, 

ateikite arba teiefonuokite dėl daugiau 
informacijų

Bo. 9-1455. RĖMAS 1118.
1 Wall St., N. Y C.

(100)

ARMATURE WINDERS
Maža 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.
(100)

PASIRANDAVOJIMAI 
APARTMENTS

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

BUCKMINSTER 4-3110 (99)

PIRKITE KARO BONUS

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

Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS, — nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas i% 
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 
MOSTI. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną. x

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu nori 
važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostinm. Kaina 1-oz. 
75 centai. 2-oz. — $1.00, 4 oz. — $2.00, 16 oz. — $5-00.

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

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

.....Deksnio Galinga Mostis .... 1-oz. .... 75c 
......Deksnio Galinga Mostis ....2-oz...... $1.00
.....Deksnio Galinga Mostis .... 4-oz $2.00 
.....Deksnio Galinga Mostis .. 16-oz $5.00

DEKEN’S OINTMENT

Vardas ir pavardė
Gatvė ir numeris
Miestas

DEKEN’S OINTMENT f o. box vnswiax. i, n. j.

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

f
STAKLIŲ TAISYTOJAS 

I 
PAGEIDAUJAMAS VYRAS VIRŠAUS VIDURAMŽIO

Turintis patyrimo prie MEDVILNĖS AR RAYON
ŽINGEIDAUJANTIS NAUDOTI SAVO PATYRIMĄ 

EKSPERIMENTAVIMO DARBUI 
Su vienu iš

ŠALIES DIDŽIAUSIŲ TEXTILE IŠD1RBEJŲ 
Reikalaujama atliekamumo certifikato

PACIFIC MILLS
RESEARCH & DEVELOPMENT LABORATORIES

1 WEST CENTRAL AVENUE 
East Newark, New Jersey.

\ (09)

CARPENTERS (Dailydės)
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

ATLAS BABY CARRIAGE
1840 Boone Avenue, Bronx

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

KELIAUJANTI PARDAVĖJAI
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)

REIKIA
PIRMOS KLASĖS LATHE DARBININKŲ. 

GERA ALGA
CANAL 6-0359.

________________________________________ (104)

MECHANIKAI 
MAŠINISTAI 
STATYTOJAI

Karinis Darbas.
Priimami Ateiviai.

Dieninis Darbas
STERLING SWITCHBOARD 

MFG. CORP.
205TH ST. & 9TH 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 DcKALB AVE., 

BROOKLYN.
 (98)

REIKIA
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
Nuolat.

5 Dienų Savaite 
GEROS ALGOS 

Pokarinė Ateitis.

AMERICAN LINEN CO.
- 210 W. 155th St. (l«0)

DIENĄ IR NAKTJ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite*
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)

Valstija

VYRAI
BŪTINAI PRAMONEI SU 

PUIKIAUSIOMIS 
POKARINĖMIS PROGOMIS 

REIKIA SEKAMŲ

TOOL DESIGNERS 
TOOL MAKERS 

MAŠINISTŲ 
DIE SETTERS

PAGELBINIŲ MAŠINISTŲ 
TURRET LATHE 

OPERUOTOJŲ 
PLATERS PAGELBININKŲ 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ 

APVALYTOJŲ
GEROS DARBO SĄLYGOS 

LUNCH ROOM PATOGUMAI
Pasitarimai Kasdien 9:15 iki 5 

Antradienių ir Ketvirtadienių vakarais 
IKI 9 P.M.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimų.

AMERICAN 
SAFETY RAZOR CORP.

62-76 LAWRENCE ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(100)

MAŠINISTAI
Statymui automatiškų sriubų mašinų. 

LAIKINAI AR PASTOVIAI 
Priimtini JA Klasifikacijos.

Vieta Brooklyn.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

MURRAY HILL 4-0873 
 ■ < < .- (99)

VYRAI
KARINIS DARBAS 

IR
PO KARO

NUOLATINIS
MOKINKITĖS AMATO 
PATYRIMO NEREIKIA 

75c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
85c PO DVIEJŲ MĖNESIŲ

ANTIPYROS CO., 
1175 MANHATTAN AVĖ., 

BROOKLYN
VERNON-JACKSON AVE. STOTIS 

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

8TH AVE. SUBVE.

(98)

V-Y-R-A-I
Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga. 

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

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

ką. KREIPKITĖS 9 A.M. 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)

ŠVEITĖJAI IR LYDYTOJAI 
prie Sterling Sidatro. GERA ALGA. 

Daug viršlaikių. 
PAUL FREMONT, INC. 
138 Prince St., N. X- C.

'■ - (100)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA '
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (ioi)

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)

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)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

II būtinų darbų reikia paliuosaviMO 
pareiškimo.

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

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

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

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS 

KARINIUS DARBUS 
REIKALAUJA

Kalėtos Vyrų Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS 
SU GERA ALGA. 

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

BROOKLYN, N. Y.
\ (103)

CHEMINIS FABRIKAS 
REIKALAUJA 

VYRŲ 
PATYRIMO 

NEREIKALAUJAMA
BOTINAS 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 9 
TEKINIMŲ 
BUFAVIMŲ

Dieniniai ir Naktiniai šiltai. 
Patyrimas Nereikalingas. 

Reikalingas atliekamumo paliudijimas.
PRADINĖ ALGA 70c Į VALANDĄ 

50 VALANDŲ SAVAITĖ 
FIAT MET/AL

MANUFACTURING CO.
21-85 BORDEN AVE., L. I. CITY.
_____________________________________ (100)

MAŠINISTAI 
DIRBTUVĖS NAMUI.

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS.’ 
Būtina Pramonė. 

PRIIMAMI NEPILIEČIAI. 
Pilnai patyrę prie 

LATHES 
MILLING MAŠINŲ 

ABLIUOTOJAS 
PRIE STALO DARBAS 
$1.16 Į VALANDĄ 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai. 
HAISS MFG. CO.

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Ice cream dirbtuvei. Patyrę prie pestoriz.avi- 
mo ir maišymo vyrai ; nuolatinio šaldymo 
operatoriai ; tąipgi vyrai, turinti patyrimo 

bendrai apiev peninę. Pastovus darbas, 
puikiausa alga.

CLOVER GREEN DAIRIES, 
AMBOY AVE., 

WOODBRIDGE, N. J.
• WOODBRIDGE 8-0800

 (100)

VYRAI 
Lavinti

70c J VALANDĄ PRADŽIAI 
Patyrę prie dry cleaning ar skalbyklos darbo.

NELAVINT1EM
60c Į VALANDĄ PRADŽIAI

Greiti Pakilimai.
NEWMAN DRY CLEANING
59 FROST ST., BROOKLYN.

(100)

REIKALINGI VYRAI IR BERNIUKAI dirbti 
popierinių dėžučių fabrike. 

WILTCHIK & KLINE, 200 GREENE ST.
(100)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 

$20 Minimum už 5 Dienas.
40 valandų savaitė. 

Laikas ir Pusė už viršlaikius ir 
Produkcijos Bonai.

Patyrimas Nereikalingas. 
Nuolatinis Darbas Apskritus Metus.

J. H. B. MFG. CO.
635 West 23rd Street (3-čios lubos)

(99)

MERGINOS
Nepatyrusios lengvam statymo darbui. Ka

riniame fabrike. $28 už 47% valandų savaitę 
pradžiai. FRANKEL. 27 VESTRY ST.

(kainp. Hudson, one block below Canal).
(100)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$23.75 už 45 valandų savaitę 
PRISIDEDA BONAI

Lengvas fabriko darbas. DIENOM.
Skambinkite, STillwell 4-4900

(104)

MOTERYS
Reikia Operatorių siūti ant Singer sewing 

mašinų. Reikia turėti biskj patyrimo.
ECKERT RICHMOND CO., 

208 WEST 29TH ST.
(100)

NAKTINĖ KAMBARIŲ 
TVARKYTOJA

East Side Rezidencijiniam 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.

(100)

DALIAI LAIKO
Patyrusios siuvamų mašinų 

operatorės.
TAIPGI PRADINES MOKYTIS PRIE 

SIŪLIŲ SIUVIMO.
Geros Pradinės Algos 

NUOLATINIS DARBAS
IRVINGTON TEXTILE CO.

367 COIT ST., IRVINGTON, N. J. 
arba U.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 DARBININKES
Nedidelė Įstaiga

5 DIENŲ SAVAITĖ —36% V AL.
GERA ALGA

Kreipkitės
80 MAIDEN LANE, 

Room 2109 
New York City.

(101)

MERGINOS - MOTERYS
Kaipo Laboratorijos Darbininkės.

Patyrimas Nereikalingas.
Pokarinės Progos 

327 Van Buren St.j 
Brooklyn.

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
East Side Rezidencijiniam Viešbučiui. 

Gera alga ir linksmos aplinkybės.
Patyrimas Nereikalingas

Kreipkitės j Housekeeper’s Ofisą
THE BEVERLY HOTEL

125 East 50th St.
(100)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA J

WHITMAN'S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
.(104)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS 
APSAUGOKITE SAVO 

ATEITĮ 
PASTOVUS DARgAS 

IR 
PAKILIMAI

TOMS, KURIOS TINKAMOS
GALI UŽDIRBTI $29.75 UŽ 
53 VALANDŲ SAVAITĘ 

LAIKE MOKINIMOSI
UŽDARBIS PAKELIAMA 

Už TRUMPO LAIKO 
LAVINIMOSI' PERIODO

DALIES LAIKO VALANDOS 
PRITAIKOMOS SULYG 

JŪSŲ PATOGUMO 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

LUNCH ROOM PATOGUMAI 
Pasitarimai kasdien 9:15 iki 5 

Antradieniais ir Ketvirtadieniais vakarais 
iki 9 P.M.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

AMERICAN
SAFETY RAZOR CORP. 

62-76 LAWRENCE ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(100)

PRADINĖS RAŠTININKES
TYPISTS

Patyrimas Nereikalingas 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

.39’4 VALANDŲ SAVAITĖ
IKI GEGUŽĖS 31 r 

NUO TADA 36VALANDOS 
IKI RUGSĖJO PABAIGOS
UŽKANDŽIAI BE PELNO

Kreipkitės
Continental Insurance Co.

80 MAIDEN LANE,
Room 2109 

New York City.
(101)

> MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. 

Duodama Uniformos.
50c l VALANDĄ—VIRŠLAIKIAI

AMERICAN CHEMICAL
& FLUX CO.

95 LORIMER ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(98)

MERGINOS
ARBATOS Į MAIŠELIUS 

PAKAVIMUI
Linksmos aplinkybės
5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS, $26

103 WARREN STREET
MANHATTAN

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
(98)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS 

VIRTUVEŠ DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

I* būtinų darbų reikia paliuosavlau 
pareiškim6.

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

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

(arti 38th St.), N. Y.
(28) ■ ---------------- '■ ■■ —---------------------------- ,,,,,

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 GO. 
12th St. ir 4th Ave. 9-toa luboa.
______________ , (100

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

MERGINOS—MQTERYS
Pilnam ar Daliai Laiko

Maisto Pakavimo Fabrikui 
Kreipkitės

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

BROOKLYN (6-TOS LUĘOS) ’
(W0)
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NewWfaK<žfoĖ0zfe?l nfoi
Apie Lietuvius 

Kariškius
Prašymas Talkon

Majoras Paskelbė Metinę
I km An American Day ’

Detektyvai Žiūrėjo, Kai 
Vagišius Prakaitavo 

Versdamas Duris

Peter Pross, sūnus Laisvės 
skaitytojų Pross (Prasauskų), 
gyvenančių 1825 W. 13th St., 
Brooklyne, sugrįžo iš Afrikos 
21 dienai atostogų.

Petras pereitą gegužės mė
nesį Afrikoj buvo sužeistas 
kojon ir išbuvo ligoninėj kele
tą mėnesių. Operacijomis išim
ta iš kojos sproginio dalys, bet ■ 
kitos dar užsilikusios kojoj iri 
retkarčiais skausmingai atsi-, 
liepia. Afrikoj jisai išbuvo Į 
virš metus laiko, ėjo militariš- 
ko policisto pareigas.

Petras labai linksmas dėl 
pasimatymo su savo tėvais, se
serimi ir broliu, kaip kad ir 
jie linksmi sulaukę mielo sve
čio, gavusio progą pabuvoti 
namie 21 dieną, o po to. . . ne
gali žinoti, kuriame kampelyje 
svieto vėl teks atsidurti tarny
boje mūsų kraštui.

Susekta Dar Trys Gazo 
linos Sukčiai

siūti,

daug 
tokių

Pirmadienio Laisvėje esate pastebėję, kad Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas ruošia didelę darbo talką šį šeštadienį, bal. 
29 d. Tiek daug darbo pasidarė Drabužių Centre, jog Komite
to nariai ir kiti keletas draugų bei draugių, kurie jiems pade
da, nebegali apsidirbti. Ypatingai daug turime drapanų, ku
rias būtinai reikia pataisyti. Tačiau nereikia suprasti, jog tik
tai drapanų taisymo darbo tėra, ir tiems, kurie nemoka 
nebus ko veikti.

Prašome arba kviečiame talkon visus ir visas. Turime 
daiktų supakavimui į dėžes. Prie šio darbo reikia ypač 
vyrų, kurie moka plaktuku pakliudyti į vinį.

Atminkite, draugai ir draugės, kad čia yra mūsų pastangos 
dėl Lietuvos žmonių. Tos visos dovanos, kurias mes siunčiame, 
pasiekia mūsų brolius ir sesutes anoje pusėje plačiųjų jūrų. 
Nemažai jų, kaip pasirodo, pasiekia karžygiškuosius Lietuvos 
partizanus.

Taigi, nesijausite nuskriaudę savę, jeigu šeštadienį keletą 
valandų praleisite su gerais prieteliais Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto Centre ir su darbu prisidėsite prie paruošimo 
tų dovanų pasiuntimui.

Nelaukite kokio nors specialaus bei asmeniško užkvietimo. 
Perskaitę šį atsišaukimą, jeigu turėsite laiko, šį šeštadienį, 
pradedant nuo 9 vai. ryto iki vakarui, bile kada ateikite. 
Mūsų storas randasi Laisvės name, 417 Lorimer St.

A. Bimba, LPTK pirmininkas.

Yorke 
vienas 
išrašy-

Didžiajame New 
t ra u k i a m i atsakom y b ė n 
metalinių lapų (plates) 
toj as (engraver)-, vienas sklei
dėjas falšyvų gazolinos kupo
nų ir vienas juodojo turgaus 
gazolinos perkupčius. Prie jų 
prieita Meriden, Conn., sura
dus falšyvų kuponų spaustuvę 
su tiek popieros ir rašalo san
dėlyje, kad užtektų pridirbti 
kuponų supirkimui miliono 
dol. vertės gazolinos.

New Yorko miesto majoras 
F. H. LaGuardia oficiale pro
klamacija pereitą pirmadienį 
paskelbė sekmadienį, gegužės 
21-mą, būsiant ketvirtąja me
tine “I Am An American Day” 
—Esu Amerikietis Diena. Jis 
atsišaukė į miestiečius “šiomis 
didelės rimties sąjundžio ir 
lūkesties dienomis“ vėl “susi
rinkti sykiu pakartoti mūsų iš
tikimybę mūsų vėliavai.”

Iškilmės, kaip ir pirmesniais 
metais, bus New Yorko Cen
tral Parko mitingams aikštėje 
(on the Mall) ir tikimasi mi
liono publikos. Vienu iš žy
miųjų programos punktų bus

bendra priesaika tūkstančiams 
naujų piliečių, kuriai vadovaus 
vyriausis New Yorko valstijos 
Apeliacijų Teismo teisėjas Ir
ving Lehman. Majoras La
Guardia vėl bus programos 
pirmininku. Kalbėtojuose gir
dėsime aukštų vyriausybininkų 
ir militariškų vadų, o meno 
programoj dalyvaus eilė žino
mų scenos, filmų ir radio ar
tistų.

Majoro LaGuardijos prokla
macija dėl apvaikščiojimo 
mieste tos dienos atėjo tuo
jau po to, kai prezidentas 
Rooseveltas nustatė gegužės 
21-mą nacionale skale pager
bimui tų naujų piliečių, kurie 
bėgiu metų suaugo arba pa
tapo piliečiais per natūraliza
ciją.

Antanas Šležas iš New Yorko, 
sūnus Anastazijos Šležienės, 
jau baigiasi antri metai, kai 

.tarnauja J. V. armijoje, šiuom
Remkime Vilnį!

Devyniolikos metų mergina, 
tarnaitė, įkaitinta išvogus savo 
samdyfo.įos gražmenas. Po to, 
kai gražmenos buvo surastos ir 
sugrąžintos, šeimininkė atsisa
kė tarnaitę įkaitinti, bet ji vis- 
tiek sulaikyta teismui policijos 
įkaltinimu.

Pravažiuodami radio auto- 
mobiliumi, trys detektyvai pa
stebėję vyriškį išbandant du
ris ir langus privatiškos stu- 
bos, 124 E. 62nd St., New Yor
ke. žinodami, kad ten ne pras
čiokai gyvena, užsukę už kam
po ir palikę savo mašiną, pa
tys nežymiai sugrįžę ant blo
ko tėmyti. Jie leidę nužiūri
majam prakaituoti iki jis per 
virtuvės langą įėjo stubon ir 
pasigraibstęs šio ir to, išėjo. 
Jo kišeniuose detektyvai radę 
$150,000 vertės perlinių ka
ilelių su deimantais ir kitų 
gražmenų, » priklausančių toj 
stuboj gyvenantiems kuni
gaikščiui Sergejui Beloselsky- 
Belozersky su žmona.

Suimtasis, Fred Hanson, iš 
amato maliorius, 200 E. 67th 
St., New Yorke, anot policijos, 
prisipažinęs prie kaltės, taip
gi esą surasta, kad buvęs nu
teistas ir seniau.'

Dienraščio Vilnies bendro
vės suvažiavimas įvyks geg. 7 
d. Faktinai lieka tik viena sa
vaitė iki suvažiavimo, nes die- 
na-kita iš anksto turi būti pa
siųstos aukos.

Mes Brooklyne buvome la
bai užimti aukų rinkimu Ame- 
likos Raudonajam Kryžiui. 
Tas reikalas šiemet jau už
baigtas. Dabar skubiai turime 
stoti į pagalbą Vilniai, savo

liaudiškam dienraščiui vidur- 
vakariuose.

Nelaukite, kol kas jus para
gins paaukoti. Aukokite pa
tys savo iniciatyva ir tuojau 
priduokite aukas į Laisvės 
raštinę. Visas Brooklynas turi 
sukrusti, visi privalome žinoti, 
kad chicagiečiai laukia mūsų 
paramos savo dienraščiui.

P. Bubnys.

ANTHONY SHLEZAS 
tarpu jis išsiųstas į užsienį. Jo 
motina yra dienraščio Laisvės 
skaitytoja. Karys yra pilnas 
pasiryžimo nugalėti priešą.

Adomas Reinhardt, kartū- 
nistas-artistas, prieš trejetą 
savaičių išėjo tarnybon mūsų 
kraštui laivyne. Randasi kem
pėj Sampson, N. Y. Adomas 
yra piešęs įvairiems ameriki
niams leidiniams, esame dabi
nę ir mes savo leidinius jo pie
šiniais. Pastaruoju laiku dirbo 
reguliariu kartūnlstu prie laik
raščio PM.

Adomas yra sūnus ridge- 
woodieciu lietuvių veikėjų 01- 
gos ir Frank Reinhardt’ų, se
nų rėmėjų demokratijos kovų 
prieš fašizmą.

Kitas Reinhardt’ų sūnus, 
Edwardas, tarnauja jau gana 
seniai. Per tūlą laiką tėvai nuo 
jo negirdėjo ir nujautė, jog jis 
randasi kur nors kelyje. Prieš 
porą savaičių gavo pranešimą, 
kad jis jau Afrikoje.

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

“Uncertain Glory”
IR DAR ASMENIŠKAI, TED LEWIS, 

Jo Orkestras ir Dailus Žvaigždinis 
Vaidinimas

STRAND Broadway & 47th

Asmeniškai Atvežė 
Daug Dovany Lie

tuvos Žmonėms
Skubindami, kad dar patek

tų į ketvirtąjį dovanų siuntinį 
Lietuvos žmonėms, į Drabužių 
Centrą, 417 Lorimer St., 
Brooklyne, atvežė dovanų iš 
sekamų kaimyniškų kolonijų:

ELIZABETH, N. J.
Pereitą šeštadienį draugai 

Stripeika su Burkauskiene at
vežė pilną Stripeikos automo
bilių drabužių pagalbai Lietu
vos žmonių.

Stripeika taipgi atvežė dien
raščiui Laisvei $3 aukų nuo 
Zenono Stasiulio, Mat, Stasiu- 
lis negalėjo dalyvauti Laisvės 
bazare, tad vietoje to paauko
jo $3.

Anksčiau Stasiulis aukojo 
$10 Lietuvos žmonių pagalbai. 
Platesnis surašąs drabužius 
aukojusiųjų bus paskelbtas 
vėliau.

HILLSIDE, N. J.
Anksti sekmadienio rytą iš 

Hillside dviem mašinom atve-

PASKUTINIS RODYMAS 12 NAKTĮ 
HUMPHREY

BOGART
Warner Bros, perstatyme

PASSAGE TO
MARSAILLE 

44c iki 12 Dieną 
HOLLYWOOD

Atdara 10 vai. ryte—Nuolatiniai

ROBERT VELAISE PERSTATO

“One Inch From Victory”
(Hitlerio Nustebinimas Rusijoj)

MATYK sučiuptus judamuosius vokiečių paveikslus gar
siųjų mūšių Rusijoj ir reginius, kurie dar niekados nebuvo 
rodomi jokiame Jungtinių Tautų teatre!

QUENTIN REYNOLDS parašyta ir įspūdingai aiškinama.

Nuolat nuo 9 A. M. — Vidurnaktį Rodoma Kas Šeštadienis.STANLEY THEATRE 7th AVENUE, 
tarp 41 Ir 42 Sts. 
WI-7-9686

žė drabužių, suaukotų Lietu
vos žmonėms. Jie taipgi prida
vė surašą, kuris bus vėliau pa
skelbtas dienraštyje.

Sugrįžo Fr. Goštautas
Apie 2 metu tarnavęs ant 

laivų, kaipo efficiency eksper
tas, plaukiojęs iš Amerikos į 
Afriką, Frank Goštautas, da
bar sugrįžo į Brooklyną ir pa- 
siliuosavo iš tarnybos. Frank 
Goštautas yra sūnus Elzbietos 
Goštauticnės. Dabar jis gyve
na su savo šeima Brooklyne.

Buvus Aktorė Sudegė 
Nuo Savo Cigareto

Mrs. Mary Ellen Urry per
eito sekmadienio vakarą ras
ta mirtinai ’ apdegusi savo lo
voj viešbutyje LaMarquis, 12 
E. 31st St., New Yorke, pa
žinta esant buvusiąja Zigfield 
ir vaudevilio žvaigžde, Marion 
Harris, žymiai švietusią prieš 
desėtka metu, fc- V

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo biznio skyriaus pirmo bertainio 
susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 28 d., 8 v. v., Kliubo Na
me, 280 Union Avė. Nariai privalo 
dalyvauti ir aptarti biznio bėgančius 
reikalus, dažinoti dabartinį biznio 
stovį ir aptarti naujus tuo klausimu 
pagerinimus. Širdingai kviečią visus 
Kliubo narius biznio skyriaus direk
torių 
sekr.

valdyba. — J. LeVanda, per 
(98-100)

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių Unijos 54 Skyriaus susi

rinkimas įvyks balandžio 26 d., 
7:30 v. v. L. A. P. Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Susirinkimas svarbus, 
dalyvaukite visi nariai. — Ch. Ne- 
čiunskas, sekr. (97-98)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras ar moteris dirb

ti restaurante, bendrą darbą. Va
landos trumpos. Darbas nuolatinis. 
Dėl daugiau 
kreiptis pas: 
Houston St.,

informacijų, prašome
A. Kolendo, 327 W.

New York Cty.
(94-99)

$25
353

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du (6-šių kamba

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

- (93-98)

MHMI

Grupe ankstybesniy laimėtojų “Metropolitan Audi
tion of the Air,” suėjo Sherwin restaurane, New Yor
ke, pasveikinti šiemetinius laimėtojus po laimėtojų pa
skelbimo iškilmių. Iš kairės dešinėn (pirmoj eilėj): 
Mrs. ir Mr. Arthur W. Steudel, audicijas rengiančios 
Sherwin-Williams Co. prezidentas; Mona Paulee, Re
gina Resnik, William Hargrave. Antroj eilėj: Leonard 
Warren, Hugh Thompson, Eleanor Stelber, Morton 
Bowe, John Baker. Resnik, Hargrave, Bowe ir Thomp
son yra šių metų audicijos laimėtojai su $1,000 pinigais 
ir Metropolitan Operos kontraktu. Kiti — ankstybesnie- 
ji laimėtojai.

Pereitą šeštadienį IRT trau
kinio buvęs užmuštas vyras 
prie Broadway ir 103rd St., 
New Yorke, pirmadienį buvo 
pažintas esąs Andrew Kulish 
55 m 
Conn, 
drew.

New Yorko apskričio Medi- 
kališka Draugija savo mitin
ge pasisakė už įleidimą dau
giau negrų studentų į medi- 
kališkas mokyklas.

Glitman Black, savininkas
esąs Andrew Kulish, Igazolinos stoties, 45 Chester 

iš East Port Chester, j st., Brooklyn, nuteistas 6 mė-
Jį pažino sūnus An- nesiūs kalėti ir užsimokėti $1,- 

000. Pas jį radę daug nele- 
I gališkų gazolinos kuponų.

Gerų 
tarti n a 
f 11 m ą 1 h e u 111 vans, d a b ai j užsimušė nukritus ar nušokus
rodomą visuose RKO teatruo- nuo stogo apartmentinio na- 
se Brooklyne ir Queens greta'mo, 1011 Sheridan Ave., 

Bronx, kur ji gyveno.

pa-filmų mėgėjams 
pamatyti neužmirštiną

Three Russian Girls.

Mrs. J. Calchamio, 64 m

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNEQ LIETUVIŠKAS KABARETAS
11 CM STANLEY MISIŪNAS

/ •' SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

W(Z^-’ Tjię NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
\ DAUG STALŲ KOMPANIJOM

\ Iš kitur atvykusius svečius visuomet
/ širdingai pavaišiname.
O /f | / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas

ą'H 1 / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\ < I Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų// PARAMOUNT CABARET

U 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Prie R.K.O. Republic Teatro Tol. EVergreen 4-6864

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonem ★ 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.

SHOP
Savininkas
Kaitrios
Avenue

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

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

DANTŲ GYDYTOJAS

!)R. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
□

VALANDOS: į r£te 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

į Le VANDA •'
i FUNERAL PARLORS
I Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
< Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Cj CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir kl- 

J t°s Mėšlažames Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu- 
garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chro- 

kjlmfer Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
Ji mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —-

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Avė.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreea 4-9612
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