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Anglai Šluoja Japo- AMERIKOS LAKŪNAI VĖL PLEŠKINAi

i

NACIUS
gančms Indijoj amerikiečiai užėmė uje-

nūs, Betvarkiai Be- VIDURINĖJ VOKIETIJOJ
Amerikiečiai ir Vėl

Nežinau, kaip kas mano, bet 
man pikta pasidaro pasiskai
čius apie fašistų teismą Wa
shingtone. Atrodo, kad ne fa
šistai teisiami, bet Amerikos 
valdžia ir žmonės!

Per daug tų ilgų ceremoni
jų, per daug nusileidimų Hit
lerio pastumdėliams..O tie ap
sistatę armija riebiai apmoka
mų advokatų, kabinėjasi prie 
kiekvienos progos, kad teismą 
prailginti, kad kraštui pada
ryti daug kaštų, kad žmones 
nuvarginti.

Teisėjas ir prokuroras turė
tų neleisti kaltinamiesiems iš 
teismo pasidaryti platformą 
anti-semitizmo ir fašizmo skel
bimui.

Tai dabar jau visi mato, kas 
per viena yra ta lenkų ponų 
valdžia ištrėmime. Pasirodo, 
kad jos armijoje persekiojami 
ir terorizuojami ne tik žydai, 
bet lygiai Ukrainai 
sai. Šie irgi bėga iš 
jos nuo teroro.

ir baltru- 
tos armi-

irgi daro 
ji leidžia tai

Anglijos valdžia 
klaidą. Kam 
lenkų valdžiai šitaip elgtis?

Ta pati lenkų armija ran
dasi ant anglų žemės. Tasai 
teismas prieš 30 
įvyko Škotijoje, 
kariai pasodinti į 
jimus.

Parlamente vėl
audra. Churchill turės rokuo- 
tis su visuomenės opinija ir pa
šaukti lenkiškus ponus prie 
tvarkos.

žydų karių 
Tie nuteisti 
anglų kalė-

kils dėl to

Pastebėjau, kad Naujienos 
minėjo 30 metų sukaktį. Tuo- 
mi, žinoma, gali džiaugtis ir 
džiaugiasi Grigaitis ir jo kli
ka. ' T7r

Bet ši sukaktis nedžiugina 
nei vieno padoraus lietuvio. 
Naujienos jau seniai paverstos 
pikčiausiu geltonlapiu. Jos jau 
seniai tarnauja lietuvių tautos 
ir darbo žmonių priešams.

O Naujienos buvo įsteigtos 
visai kitam tikslui. Iš sykio 
apie jas spietėsi darbininkai. 
Jie įsteigė bendrovę dienraš
čiui leisti ir tikėjosi, kad 
jiems tas laikraštis tarnaus.

Bet atsirado klika nelemtų 
sutvėrimų, vadovaujama Gri
gaičio, kuri surinko į savo ran
kas šėrų daugumą ir bendrovę 
ir dienraštį pavertė sau pelno 
darymo įrankiu. Taip ir išsi
gimė Naujienos.

Ceylon. — Anglai ir indė
nai pilnai perėmė veiksmų 
iniciatyvą j savo rankas ry- j 
tinėje Indijoje ir bloškia at-

LANGĄ; PLIEKIA JAPONUS 
NAUJOJOJ GUINEJOJ

Bombar
davo Braunšveigą

VOKIEČIAI TURKIJOJ STEN
GIASI ATSIPALA1DU0T 

NUO NACIU

Sovietu Kovūnai iš 
Naujo Smogia Na
ciam Vak Ukrainoj ■

A

Perlų Uostas. — Jungti- 
gal priešus, dažnai betvar-|nių Valstijų kariuomenė 
kiai bėgančius atgal linkui I atėmė iš japonų nedidelę 
Burmos. Skaičiuojama, kadfUjelang salą, Marshall sa- 
anglų kariuomenė užmušė 
jau 10,000 japonų nuo ne
laimingo jų įsiveržimo iš 
Burmos į rytinę Indiją.

Dabar anglai- indėnai ap
valė nuo priešų 28 mylias 
vieškelio į Kohimą ir nušla
vė japonus nuo 34 mylių 
kito vieškelio, einančio tarp 
Imphalo ir Ukruhl.

Bet japonai dar laikosi 
kalnuose į vakarus ir pietų 
vakarus nuo Imphal mies
to, abiem pusėm Bishenpur- 
Silchar vieškelio.

lyne; tuom ji įgijo poziciją 
125 mylių iš arčiau bombar- 
duot japonus Ponape ir ki
tose Caroline salose.

Šiauriniame Naujosios 
Guinejos pajūryje ameri
kiečiai, pliekdami japonus, 
artinasi prie trijų lėktuvų 
aikščių apylinkėje Hollan- 
dia miestelio, jau atimto iš 
japonų. Pasipriešinimai iš 
japonų pusės žymia dalim 
iškrikdyti.

Berlyno radijas trečia- kos bombanešių ir greitųjų 
dienį iš anksto pranešė, jog kovos lėktuvų, ardė ir degi- 
pulkai Amerikos bombane- no septynias vokiečių lėk
siu vėl puola miestus vidu
rinėje Vokietijoje. Naciai 
sakė, kad šėlsta įtūžę mū
šiai ore.

London, bal. 26. — Jung
tinių Valstijų lakūnai dar 
kartą daugmeniškai bom
bardavo Braunšveigą, kari
nių Vokietijos fabrikų ir 
geležinkelių centrą ir kitus 
taikinius vidurinėje Vokie
tijoje.

Senatas Nubalsavo 32 
Bilionus Doleriu Lai

vynui per Metus
Washington. — Senatas 

parama talkininkų lėktuvų ■vienbalsiai nutarė . skirt 
ir karo laivų, įsiveržė į i Jungtinių Valstijų .laivynui 
Mljet salą, svarbią vokiečiui^ bilionus dolerių perme- 
reikmenų ir pastiprinimų i tus. Tokią pat sumą laivy- 
bazę, arti Jugoslavijos inui nubalsavo kongreso at
krautu stovų rūmas pirm 11 dienų.

__________ Eilė senatorių reikalavo,
Talkininkai Palinkę Plana

Slaptom Patrijoty Armijom I rikos kariniai laivai, kaip 
London bal. 26. — Jungti-! kad buvo po praeito karo, 

nės Tautos perleido slaptą Į mažinant jūrų ginkluotę, 
planą patrijotų vadams į- j Senatorius Overton sakė, 
vairiuose Hitlerio užimtuo- jog po šio karo Jungtinių 
se kraštuose, kaip ir ką jie j Valstijų laivynas bus toks 
turėtų daryti prieš nacius, ’ didelis ir stiprus, kaip visų

Tito Partizanai įsiveržė į
Svarbią Naciams Salą

London. — Jugoslavijos j 
maršalo Tito partizanai, su'

kuomet anglai - amerikie
čiai įsiverš j Vakarų Euro
pą.

Teigiama, jog paskutiniu 
laiku talkininkai pristatė 
gana daug ginklų ir amuni
cijos partizaniškiems patri- 
jotams Francijoj, Graikijoj 
ir kituose kraštuose.

kitų pasaulio kraštų kari
niai laivynai, sudėjus juos 
krūvon.

Kiti senatoriai kalbėjo, 
kad Amerikai reikės galin
go laivyno taikai palaikyti 
ir savo prekybos teises ap
ginti įvairiose pasaulio da- 
lyse.

12,000 Talkininkų Lėktuvų 
per 3 Dienas šturmavo 

Hitlerininkus
London. — Antradienį 

daugiau, kaip 2,000 Ameri-

tuvų stovyklas Francijoj ir 
Belgijoj ir triuškino nacių 
tvirtumų linijas šiaurinia
me Franci jos pajūryje.

Naktį pirm to anglai nu
metė pusę milionO gaisrinių 
bombų į Munichą, Karlsru
he ir Duesseldorfą, pieti
niai - vakarinėje Vokietijo
je.

Negrįžo 7 amerikiniai 
bombanešiai ir du lengvieji 
lėktuvai. Amerikiečiai nu
šovė 10 nacių lėktuvų ir 
dar daugelį sunaikino ant 
žemės.

Viso 12,000 talkininkų 
lėktuvų atakavo vokiečius 
per 72 valandas.

Ankara, Turkija. — Ne
seniai slaptosios nacių poli
cijos sekretorė Turkijoje 
perėjo į Amerikos ambasa
dą ir atnešė slaptų doku
mentų. Kiek pirmiau Ber
lynas atsiuntė slaptus poli
cininkus sužiūrėt Turkijoje 
esamus vokiečius ir grą
žint Vokietijon “nepatiki
muosius”. Tada keli vokie
čių valdininkai pabėgo iš 
nacių konsulato. Hitlerio 
gimtadienį teminėj o tik jo 
žandarai Turkijoj.

Rumunų komanda pa
skelbė trečiadienį iš ryto, 
kad Sovietų artilerija ilgai 
ir galingai bombardavo ru
munų - vokiečių pozicijas 
palei žemutinę Dniestro u- 
pės tėkmę, o paskui raudon
armiečiai pradėjo audringai 
pulti hitlerininkus.

Oficialis Rumunijos pra-^ 
nešimas teigia, kad Raudo
noji Armija iš čia, turbūt, 
grumsis linkui Kišiniovo 
didmiesčio, Sovietinės Mol
davijos sostinės. Rumunai 
skelbia, kad verda nepapra
stai žiaurūs mūšiai.

Tuo tarpu Sovietai nieko 
nesakė apie ofensyvo pa- 
naujinimą šiame fronte.

Raudonieji Lakūnai vėl Ml1vo#oCIfroSote IS*

Generolo Pattono Pareiškimas 
Kenkia Talkininkų Kovai, Sako 

Amerikos Kongreso Nariai
London. — Amerikos ge

nerolas Įeit. George S. Pat
ton, kalbėdamas anglų ka
rių kliubui, užreiškė:

“Anglų ir amerikiečių li
kimas yra viešpatauti vi
sam pasauliui; todėl mes 
turėtume dažniau vieni ki
tus sueiti ir geriau susipa
žinti.”

KONGRESO NARIAI PEI
KIA GENEROLO PATTO

NO KALBĄ
Washington. — Kongres- 

manas Jessie Sumner sakė, 
jog gen. Pattono pareiški
mas, kad amerikiečiai ir 
anglai viešpataus pasaulyje, 
yra “toks nelemtas, kaip ir 
Hitlerio pareiškimai.”

Republikonų senatorius 
Taft pavadino Pattono pa
reiškimą kaipo žmogaus, 
“neimančio atsakomybės už 
savo žodžius.”

Republikonas kongresma- 
nas Hamilton Fish sakė: 
“Tai nelaimingas pareiški
mas, ir aš manau, jis žalin
gas karinėms pastangoms. 
Amerikos žmonės neturi 

noro viešpataut visam pa
sauliui, ir Pattonas neišrei
škia net mažo nuošimčio a- 
merikiečių nuomonės, kada 
jis taip kalba.”

(Tai tas pats Patton, ku
ris andai užpuolė du pri
trenktus Amerikos karius 
Sicilijoj, plūsdamas juos 
kaip bailius.)

-------------- J- , JLAVUVU fKUlNiri 

Kirto Naciu Gelžkeliu „ Washington. - Amerikos 
T .. . - Federate Žinių Komisija uz- Mazgams Latvijoje rekordavo sekamą Maskvos 

I radijo pranešimą:
“Sovietiniai tankistai ir 

Sovfetu Pastininkai staiga atakavo 
‘ ; vokiečius į pietų rytus nuo 

Stanislavovo (Vakarinėje 
Ukrainoje). Suduodami gai
lingą smūgį priešam šonan, 
Sovietų junginiai privertė 
vokiečius pasitraukt atgal. 
Priešai paliko mūšio lauke 
kelis šimtus užmuštų saviš
kių. Buvo pagrobta du svei
ki vokiečių tankai ir penki 
sužaloti. Ęaimta nelaisvėn 
160 priešų kareivių ir ofi- 
cierių.

London. — Maskvos radi
jas pranešė, jog 1------- -c
bombanešiai jau antrą kar
tą per šešias naktis sprog- i 
dino ir degino vokiečių nau
dojamus geležinkelių maz-: 
gus Gulbenę ir Rezeknę, i 
Latvijoje.

Rezeknėje geležinkelis, 
einąs iš Pskovo į Varšavą, 
kryžiuojasi su geležinkelio 
linija, einančia iš Rygos į 
Velikije Lūki. Gulbene yra 
kryžkelė geležinkelių, ei
nančių į pietus iš Tallinno, 
Estijos, ir iš Ostrovo į Ry
ga.

Ankara. — Sakoma, kad 
vos nępataike talkininkų 
bomba Hitleriui Stuttgarte.

Vokiečiai .visai perėmė j 
savo rankas Petsamo sritį, 
šiaur. Suomijoj.

CHINAI TEBESTUMIA JAPO
NUS ATGAL BURMOJ

Ceylon. — Amerikos ge
nerolo Stilwellio komanduo
jami, chinai atmetė japo
nus dar tris mylias atgal, 
besiartindami linkui svar
bios japonų karinės bazės 
Kamaingo, šiaurinėje Bur- 
moje.

SOVIETAI PER IMU:Į MENESIŲ UŽMUŠĖ BEI SUĖMĖ 500,000 HITLERININKŲ

pareiškė

H

Ratui. Armijos Laimėjimai Begaliniai Palengvino Progą 
Talkininkams Atidaryt Antrąjį Frontą, Sako Manuilskis;

Naciai Tebesiunčia Savo Karius iš Vakarą j Rytus

Vokietijos žemėje ir per 
glaudų bendradarbiavimą 
su talkininkais sumušti fa
šistų armijas iki visiško 
Vokietijos pasidavimo.”

Didžiuliai Hitlerininkų 
Nuostoliai Kryme

Be 500,000 užmuštų ir su
imtų hitlerininkų pietinia
me Sovietų fronte per ne
pilnai du mėnesius, dar 
Krymo pussalyje buvo nu
kauta 41,000 ir nelaisvėn 
paimta 30,500 vokiečių ir 
rumunų tarp balandžio 8 ir 
19 d.
Atvaduota 4 penktadaliai 

Buvusio Užimto Ploto
Karinė peržvalga, nese

niai paskelbta per Maskvos 
radiją, rodo, jog Pirmoji, 
Antroji ir Trečioji Ukrai
nos fronto armijos užmušė 
385,310 vokiečių ir suėmė 
79,382 nuo kovo 4 iki bal. 
15 d. šiemet.

Per tą ofensyvą Sovietai

vo tapo užmušta bei suimta 
50,659 hitlerininkai.
Hitleris Permeta Divizijas 

iš Vakarų į Rytus 
“Hitlerininkai, norėdami 

tolyn nustumt visišką jų 
supliekimą, ima savo ka
riuomenės divizijas iš vaka
rų ir grūda jas į rytinį 
frontą” (prieš Sovietus), 
rašo Manuilskis:

“Priešai vis labiau sklei
džia melagingus gandus, 
būk todėl vokiečiai sumuša
mi sovietiniame fronte, kad 
jie, girdi, sutelkę dideles 
savo jėgas vakaruose. To
kiais gandais jie -stengiasi 
apdumt žmonėms akis Ang
lijoj ir Jungtinėse Valstijo
se.
Susprogdinta Nacių Viltis

“Didžiausia priešo viltis 
dabar tai sukelt nesutiki
mus talkininkų stovykloje; 
tuo tikslu priešas išsijuosęs 
darbuojasi, kad nugąsdintą

Europą bolševikišku bau
bu.

“Hitlerininkai 
kad Raudonajai Armijai 
prisiartinus prie Sovietų 
valstybės rubežiaus dėl to 
kilsią vaidai tarp talkinin
kų. Bet hitlerininkų troški
mai tapo susprogdinti ir 
padangėn išnešti.
Lenkų Ponai Atsidūrė Juo

kingoje Padėtyje
“Mūsų talkininkų valdiš

ki rateliai palankiai priėmė 
Sovietų vyriausybės pasiū
lymą pripažint Curzono Li
niją, kaipo sieną tarp Len
kijos ir Sovietų Sąjungos. 
Tatai pastatė lenkų reakci
ninkus į juokingą padėtį”, 
pareiškia Manuilskis.

(Curzono Linija buvo tal
kininkų aukščiausios tary
bos nužymėta po praeito pa
saulinio karo, kaipo tauti
niai - teisingas 
tarp Lenkijos ir 
Sąjungos.)

tikėjosi,

prasiveržė 497 iki 714 mylių 
pirmyn, atėmė iš priešų a- 
pie 308,880 ketvirtainių my
lių žemės ir atvadavo 370 
miestų - miestelių ir dau
giau kaip 65,000 kitų gyve
namųjų vietų.

Vien nuo kovo 1 iki bal. 
15 d. šį pavasarį sovietinės 
jėgos sunaikino bei pagro
bė 5,000 vokiečių tankij ir 
motorinių kanuolių, 10,000 
įvairių kitų kanuolių ir 130,- 
000 trokų ir automobilių.

Dabar Raudonajai Armi
jai telieka atvaduot nuo vo
kiečių apie 140,000 ketvir
tainių mylių sovietinės že
mės, sako Manuilskis. Va
dinasi, Sovietai jau atkaria
vo apie keturis penktada
lius viso ploto, kurį hitleri
ninkai buvo užėmę. Raudo
najai Armijai dabar dau

London, bal. 26. — Rau
donoji Armija vien Ukrai
nos Fronte užmušė bei su
ėmė daugiau kaip pusę mi- 
liono nacių ir jų sėbrų 
trumpiau kaip per du me- 
nesiūs laiko,
Danielius Z. Manuilskis, So
vietų Komunistų Partijos 
Vykdomojo Komiteto na
rys, per Maskvos radiją.

“Tokiomis savo pergalė
mis Raudonoji Armija be
galiniai palengvino mūsų 
talkininkam progą pradėti 
karo veiksmus iš vakarų ir 
pietų, o tų veiksmų nekan
triai laukia ištisas pasau
lis”, kaip rašo Manuilskis 
sovietinėje spaudoje:

“Šiandieninis uždavinys 
yra, žiūrint Raudonosios 
Armijos akimis, visiš
kai išgrūst priešus iš So
vietų žemės; vytis ir triuš
kinti ginkluotas priešų jė
gas ne tik vokiečių pastum
dėlių kraštuose, bet pačios

m.
Bostone pasimirė kardino

las O’Connell. Tai buvo savo 
rūšies patriarchas katalikų 
bažnyčios hierarchijoje. Buvo 
seniausias Amerikos kardino
las.

rubežius 
Sovietų

Kardinolas O’Connell buvo 
tipiškas dvasiškis kapitalistas. 
Jo turtai buvo milžiniški. Jo 
Šerai tekstilės pramonėje ne
suskaitomi.

Todėl jis visomis pajėgomis 
kovodavo prieš panaikinimą 
vaikų darbo pramonėje. Ačiū 
jo įtakai, Massachusetts vals
tijoje visi bandymai pravesti

(Tąsa 5-me pusi.)

giausiai telieka iššluot vo
kiečius iš Tarybinių Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir 
Baltarusijos Respublikų.

Pradedant nuo 1943
vasario, nuo vokiečių su- 
rhušimo ties Stalingradu, 
Raudonoji Armija per 14 
mėnesių vedė nuolatinį o- 
fensyvą. Tai ilgiausias visoj 
istorijoj ofensyvas, kaip 
priminė Manuilskis.

Tuo laikotarpiu buvo su
naikinta daugiau vokiečių 
divizijų, negu Stalingrado 
srityje. Tik apsupime ties 
Čerkassais, Ukrainoj, šie
met vasario mėnesį buvo 
73,200 vokiečių nukauta bei 
suimta; Skalos “maiše” su
naikinta bei nelaisvėn paim
ta 32,988 priešai, o apsupi
me į šiaurius nuo Nikolaje-
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Argi Neužteko Jiems Saviškių?!
Šiomis dienomis lietuviškųjų kryžiokų 

spaudoje pasirodė koks tai aplinkraštis, 
išleistas “Lietuvai Išlaisvinti Centro” 
Argentinoje.

Argentinoje pastaruoju laiku siaučia 
žiauri, fašistinė reakcija. Argentinos 
valdžia pasirodė tokia pro-hitlerinė, fa
šistinė, kad mūsų, Jungtinių Valstijų, 
vyriausybė atsisakė jų net pripažinti! 
Ten užsmaugtos darbininkų organizaci
jos, ten žiauriai pažabota spauda; tūks
tančiai Argentinos intelektualų ir kito
kių sluogsnių žmonių subrukta į kalėji
mus. Šiomis dienomis ten tapo uždary
tas senas socialistų dienraštis “La Van- 
guardia” — uždarytas dėl to, kad fašis
tinei valdžiai net ir jis buvęs perkairus, 
perradikalus!

Kitais žodžiais, Argentinoje viešpatau
ja žiauri fašizmo diktatūra. Laisvai ten 
veikia tik visoki hitlerininkai, Hitlerio 
šnipai, nuo seniau gyvenų ir vėliau pri
siųstieji.

_ Na, ir toje Argentinoje šiuo metu lais
vai, viešai veikia “Lietuvai išlaisvinti 
centras”! Pagalvokit, gerbiamas skaity
tojau, kokis “Lietuvai išlaisvinti centras” 
gali klestėti fašizmo valdomoj šalyj.

Bet gi toks “centras” ten yra. Jis vei
kia. Jis daro net pareiškimus, kuriuose 
iškilmingai pasisako: “Mums, laisvėje 
gyvenantiems lietuviams...” Supraskite, 
laisvėje gyvenantiems, kuomet toji lais
vė dabartinėje Argentinoje tėra suteikta 
tik pro-hitleriniams gaivalams, kuomet 
bet kokis demokratinių žmonių pasijudi
nimas yra žiauriai slopinamas!...

Taigi pagal tų galima lengvai supras
ti, kokis tas “Lietuvai išlaisvinti centro” 
pareiškimas gali būti. Jis yra nukreip
tas prieš Tarybų Sųjungų. Pareiškime 
vis “argumentai” — seni, nudėvėti; An- 
cevičiaus ir kitų Hitlerio geštapininkų 
jau senai išpublikuoti, nuvalkioti, taip, 
kad jiems nei vienas turįs savigarbos 
žmogus netiki!

Veltui “pareiškime” jieškotumėte bent 
vieno žodžio, nukreipto prieš didžiausį 
lietuvių tautos priešų, Smetonų bei jo 
sėbrus, smetonininkus. Ne! Viskas nu
kreipta tik prieš tarybinę Lietuvų, prieš 
Justų Paleckį, kurio vadovaujamoji ta
rybinė vyriausybė darbuojasi juo grei
tesniam Lietuvos išlaisvinimui iš nacių 
okupacijos.

Nesistebime, kad fašistinė Argentinos 
valdžia palaiko “Lietuvai išlaisvinti cen
trų”. Bet mums vistik keista, kad lietu
viškų kryžiokų spauda Amerikoje matė 
reikalo to centro pareiškimus dėti savo 
špaltosna. Juk kiekvienas protaujųs žmo
gus tuojau supras, jog tokių pareiškimų 
dėjimas spaudon tik patvirtins tų mūsų 
teigimų, kad tai spaudai nerūpi matyti 
Lietuvų išlaisvintų, kad jai rūpi matyti 
Lietuvų sukaustytų fašistiniais retė- 

1 žiais, — ko, žinoma, lietuvių tautos ne
prieteliai niekad nesulauks!

Vengrai Pradėjo Plačiai Veikti.
Londone nelabai seniai buvo sudaryta 

Vengrų Taryba, kuri praeitų sekmadienį 
sušaukė didelį mitingų. Šiai tarybai va
dovauja Michael Karolyi, 1918-1919 bu
vęs Vengrijos respublikos prezidentas, 
liberališkų pažvalgų vyras.

Šių Vengrų Tarybų sudaro visokių 
krypčių demokratinio nusistatymo ven
grai, gyvenų Angrijoje. Į jų įeina ir tūli 
žymūs vengrai, gyvenų Jungtinėse Val
stijose.

Šiame masiniame mitinge, dalyvaujant

apie 1,000 vengrų, buvo skaityta tarybos 
deklaracija, kurioje vienas dalykas me
tasi į akis: Demokratiniai vengrai parei
škia pasauliui, kad po karo Vengrija nu
trauksianti bendradarbiavimų su vokie
čiais ir orijentuosis linkui slavų. Kitais 
žodžiais, demokratinė Vengrija koope
ruos su Tarybų Sųjungos tautomis ir 
Balkanuose gyvenančiais slavai^ — ce
chais, jugoslavais, bulgarais, lenkais.

Karolyi pasakė, jog “ėjimas išvien su 
slaviškais kaimynais suvienys mus la
biau negu bet kokia busimoji po karo 
valstybinių pareigūnų konferencija.” De
mokratinės Vengrijos nusistatymas rem
sis Teherano konferencijos nutarimų 
principais ir Sovietų Sųjungos-Čechoslo- 
vakijos sutarties dvasia.

Vengrų Taryba atsipalaidoja nuo Hap- 
sburgų ir nuo kitokių elementų, trokš
tančių Vengrijų padaryti monarchine ar
ba fašistine, kokia ji buvo prieš karų ir 
karo metu.

Du žymieji vengrų intelektualai Jung
tinėse Valstijose, prof. Rustem Vambery 
ir Oscar Jaszi, jau sutiko įeiti į londo- 
niškę Vengrų Taryba. Spėjama, kad ne
užilgo dar visa eilė žymių vengrų pada
rys tų patį.

Vengrijos valdovai iki šiol, kaip žino
ma, ėjo išvien su vokiečiais naciais ir 
Italijos fašistais. Trumparegiams atro
dė, kad tuo keliu eidami, vengrai fašis
tai padarys Vengrijų didelę ir galinga. 
Reikia atsiminti, kad Hitleris, norėda
mas palaikyti Vengrijų su savimi, norė
damas įtraukti ir palaikyti jų kare prieš 
Tarybų Sąjungų, metė jai trupinius nuo 
savo stalo. Jis, Hitleris, padovanojo Ven
grijai Karpathų-Ukrainiečius, atplėštus 
nuo Čechoslovakijos; jis jai padovanojo 
dalį Jugoslavijos; jis Vengrijai padova
nojo ir didelį, derlingų Rumunijos šmo
tų — Transylvaniją.

Dabar kiekvienam aišku, kaip ilgai to
mis dovanomis vengrai fašistai džiaugė
si. Už tų Vengrija jau brangiai užmokė
jo ir dar turės užmokėti žmonių gyvybė
mis ir turtu.

Demokratiniai vengrai, aišku, nenori 
tų svetimų kraštų teritorijų .ir jie nuo 
jų gražiuoju iš anksto atsisakys. Skel
biama, kad tuo reikalu dabar Vengrų 
Taryba tariasi ir neužilgo padarysianti 
viešų pareiškimų.

Sako, Reakcininkai Nori Edeną 
Išėsti

Jau tūlas laikas skleidžiamos iš Lon
dono žinios, būk dabartinis Didžiosios 
Britanijos užsienio reikalų ministeris 
Anthony Eden norįs pasitraukti iš savo 
vietos. Kodėl? Todėl, girdi, kad jis esąs 
labai užimtas kitais svarbiais darbais. 
Kiti dar prideda: Anthony Edenas kada 
nors būsiųs Didžiosios Britanijos minis- 
terių pirmininku, tai dabar, ot, reikia 
jam plačiau susipažinti su vidujiniais 
krašto reikalais, kad galėtų vėliau vado
vauti visam kraštui.

Bet štai Maskvoje išeinąs žurnalas 
“Karas ir Darbininkų Klasė” pareiškia, 
jog menamas Edeno pasitraukimas iš 
užsienio reikalų ministerio vietos yra 
susijęs su kitokiais dalykais. Pasirodo, 
tam tikri ligi kaulo konservatyviški An
glijos sluogsniai nori Edeną išėsti iš da
bartinės vietos. Jie nori jį pašalinti dėl 
to, kam jis yra linkęs glaudžiai bendra
darbiauti su Tarybų Sąjunga.

Kitais žodžiais, šitie reakcininkai mo- 
jasi kovoti prieš Maskvos ir Teherano 
konferencijų nutarimus, kurių sudaryme 
Edenas dalyvavo. Iki jis, Edenas, bus 
užsienio reikalų ministeris, aišku, jie 
nieko negali padaryti. Tad jie ir bando 
pirmiau jį pašalinti iš vietos, pastatyti 
jon “savo žmogų”, o paskui — kenkti tų 
nutarimų gyveniman pravedimui.

Ar nepavojingą politiką tie ponai ban
do vesti? s

asa KAS KĄ RAŠO IR SAKO

“7 Am an American” Diena
Gegužės 21 diena bus “I am an Ame

rican” Diena. New Yorke toji diena bus 
nepaprastai patrijotiškai paminėta. 
Central Parke susirinks masės žmonių, 
kur vyks patrijotinės ceremonijos. Bus 
prisaikdinti naujieji piliečiai. Bus sustip
rintas patrijotizme kiekvienas ten daly
vaująs.

Lietuviai prie šitų ceremonijų privalo 
taipgi rengtis. Būkime patrijotingi. My
lėkime savo kraštą ir kovokime dėl jo 
laisvės,—kovokime prieš visokius penk- 
takolonistus, prieš fašistus ir jų talkinin
kus, siekiančius pražudyti mūsų krašto 
laisvę, josios demokratines įstaigas! .

K [><—»■(fciM O Wil 0 [>—»<>

TEISĖJAS SIŪLO PLANĄ 
ATSTATYMUI SUGRIAU
TŲ KRAŠTŲ IR NUBAU

DIMUI VOKIETIJOS
Kadaise ypač New Yorke 

socialistų tarpe labai žy
miu žmogum ir vadu būda
vo Jacob Panken. Paskuti
niais keliais metais apie jį 
mažai tesigirdi. Jis jau se
niai turi aukštą Naminių 
Santykių Teismo teisėjo 
vietą ir, matyt, partijinėse 
kovose aktyviai nebedaly- 
vauja.

Tik dabar teisėjas Paken 
viešai prabilo The New 
York Timese (bal. 21 d.) su 
ilgu laišku karo reikalais. 
Jis rašo pokarinio atstaty
mo tema. Jam, matyt, pati
ko tuo klausimu Sovietų e- 
konomisto Vargos straips
nis. Varga savo straipsnyje 
išsireiškė, kad po karo vo
kiečiai turės savo darbu 
prisidėti prie atstatymo su
naikintų ir nuteriotų kraš
tų.

Vargos mintys buvo pla
čiai komentuotos Amerikos 
spaudoje. Menševikų spau
da tuojaus puolės ginti vo
kiečius ir kaltinti, kaip ir 
paprastai, Sovietus, prime
tant jiems tikslą “pavergti 
Vokietijos d a r b ininkus.” 
Girdi, mobilizavimas vokie
čių darbo batalijonų ir ver
timas prisidėti prie atsta
tymo sugriautų miestų ir 
kaimų būtų darbininkų pa
vergimas !

Vadinasi, kai naikinti ir 
griauti svetimus kraštus 
tai nėra pavergimas tų kra
štų darbininkų. Kitų kraštų 
milijonų darbininkų išveži
mas Vokietijon verstiniems 
darbams tai nėra pavergi
mas. Bet jeigu tie vokiečiai, 
kurie griovė ir niokojo kitų 
kraštų miestus ir kaimus, 
būtų priversti atstatyti 
juos, tai jau “vergija!” Ga
lima lyginti prie vagies: kai 
jis apvagia nekaltą žmogų, 
tai nėra skriauda, bet jeigu 
jį pačiupsi ir iš jo pavogtą 
daiktą atimsi, tai bus baisi 
neteisybė ir skriauda!

Akivaizdoje tokios apga- 
vingos menševikų argumen
tacijos, labai įdomu išgirsti 
nors vieno aukšto socialis
to nuomonė. Teisėjas Jacob 
Panken gi pilnai užgiria e- 
konomisto Vargos pareikš
tas mintis. Jis nuo savęs 
dar prideda patarimą, kad 
šis atstatymo darbas turi 
būti surištas taipgi su nu
baudimu ir pataisymu vo
kišku nacių. Vokiški krimi
nalistai, jis sako, kurių kri- 
minalystės bus aiškiai įro
dytos, bus teismų nuteisti ir 
nubausti. Bet kaip su mili
jonais eilinių nacių, kuriem 
negalima bus primesti tie
sioginių kriminalysčių, nes 
jie tik yra nacių partijos 
nariai bei jos simpatikai, 
daugelis jų karo metu pasi
liko Vokietijoje ir neturėjo 
progos svetimus kraštus 
plėšti ir jų žmones žudyti? 
Tokių vokiečių yra milijo
nai. Ką su jais daryti?

“Šis karas yra prieš na
cizmą,” sako teisėjas Pan
ken, “prieš nihilizmo ideolo
giją daugiau, negu prieš vo
kiečius kaipo individualus. 
Individualai platina ir pa
laiko ideologijas. Tiesa, jie 
turi turėti tai ideologijai 
riebią dirvą. Mes negalime 
begailestingai nuteisti ir 
sušaudyti milijonus vokie
čių. Turi būti surastos me
todus nacių atskyrimui nuo 
vokiečių žmonių masės, kad 
neleidus jiems toliau skie
pyti savo pavojingą filoso
fiją. Kaip tas būtų galima 
padaryti?”

Panken duoda savo pasiū
lymus. Jis sako:

“Sekami patarimai turi 
trejopą tikslą:

“Darbo ba tali jonai, kurie 
bus siunčiami Rusijon, 
Francūzijon, Belgijon, Nor
vegijoj!, Danijon ir Luxem- 
burgan, turėtų būti suda
ryti iš vokiškų nacių; pir
miausiai iš gestapo narių, 
elito, nacizmo propagandis
tų, plėšikų, kurie pasipelnė 
iš nacių agresijos, o paskui 
iš nacių partijos narių, ši
tuo būdu pristatymas rei
kalingo darbo atstatymui 
nacių sunaikintų sričių par
eis iš darbo tų, kurie tiesio
giniai yra atsakomingi už 
sunaikinimą. Tai bus taipgi 
nubaudimas kriminalistų. 
Tas likviduos nacizmą Vo
kietijoje ir vasališkose ša
lyse, atskiriant nuo žmonių 
tuos nešiotojus bakterijų, 
kurios tiek daug žalos pri-
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darė pasauliui.
“Jungtinės Tautos turėtų 

sudaryti komisiją nustaty
mui nacių partijos, gestapo, 
elito, smogininkų narių ii’ 
visų tų, kurie dalyvavo pie
šime, žaginime ir žudyme 
žmonių.

“Aš tikiu, kad prašalini- 
mas iš Vokietijos žmonių 
tarpo tų brutališkų naciškų 
elementų leis ramiesiems 
vokiečiams susikurti naują 
gyvenimą, gyvenimą linkui 
demokratinės valdžios, kas 
ilgainiui daleis Vokietiją 
priimti į tautų šeimą. Paša
linimas nacizmo pokariniam 
laikotarpyje turi būti pa
siektas. Ši metodą gali būti 
viena iš metodų, jeigu ne 
vienintelė metodą, pasieki
mui • to tikslo.”

Mažai kas tenka bepridė- 
ti prie šių Pankeno pasiūly
mų. Jie rodosi gana protin
gi ir praktiški.

Karo Metu Gyvenimas
Juodoji gazolino rinka 

yra daug atsakominga už 
OPA reguliacijų laužymus. 
Kriminaliniame teisme per
nai iš 2,451 visokių racio- 
navimo ir kainų kontrolės 
prasižengimų beveik pusė 
buvo gazolino nusikaltimų, 
pareiškė OPA.

Iš visų tų kuponų pirkė
jų, gazo pardavimo žuli- 
kautojų, vagių ir apgaudi
nėtojų, kurių bylos buvo 
užbaigtos kriminaliniuose 
teismuose praėjusį mėnesį, 
vienas trečdalis pasodinti į 
kalėjimus. Likusieji buvo 
nubausti ar paleisti lygti
nai. Be to, vietinės racio- 
navimo įstaigos atėmė dau
giau kaip 3,000 vairuotojam 
racionavimo knygeles už 
nesąžiningą naudojimąsi ra
cionavimo kuponais; taip 
pat Hearing Commissioners 
555 gazolino prekiautojams 
uždraudė verstis tuo biz
niu, ar tai kelioms dienoms 
ar tai visam karo laikui.

OPA pareiškė, kad juo
dosios rinkos kuponų var
tojimas kai kuriose apylin
kėse iššaukė vietinį gazoli
no trūkumą ir grasė gyvy
binėms karo laiko trans- 
portacijoms.

Pasekmingos reguliacijos 
nustatytos OPA kiekvie
nam gazolino vartotojui. 
Kiekvienam vairuotojui 
duodama galimybė padėti 
sutriuškinti juodąją rinką, 
indorsuojant gazolino ku
ponus įrašant automobilio, 
kuriam buvo duoti kuponai, 
leidimo numerį.

Iki balandžio 15, maž
daug 15,000,000 asmenų tu
rės išpildyti savo numato
mas 1944 metams pajamų 
taksas ir blankų pasiunti
mo metu jie turės įmokėti 
mažiausia vieną ketvirta
dali nuo skirtumo numato
mų išskaitymų ir numato
mų pilnų taksų 1944 me
tams, jeigu šitie taksai pra
šoka išskaitymus.

Tie, iš kurių bus reika
laujama išpildyti blankos ir 
mokėti dalį taksų balandžio 
15, yra maždaug tie patys

James G. Patton, Na- 
cionalės Farmerių Unijos 
prezidentas, neseniai kal
bėdamas New Yorke per
spėjo, jog pilna darbyme- 
tė po karui neateis savai
me, bet kad ji turi būti vy
riausybės suplanuota ir 
įstatymais užtikrinta. (Fe
derated Pictures).

pav., bankų. Negavimas to
kios blankos per paštą, ne- 
paliuosuoja taksų mokėtojo 
nuo pareigos tokią blanką 
išpildyti.

Bureau of Internal Re
venue pabrėžia, kad šie pa
reiškimai yra tiktai apytik
riai apskaičiavimai ir kad 
taksų mokėtojas turi teisę 
išpildyti papildomus pareiš
kimus bet kuriuo sekančiu 
metų ketvirčiu, jeigu jo pa
jamos ar šeimos būklė pa
sikeičia. Taip pat, jeigu da
bartinės pajamos nėra pa
kankamai didelės, kad rei
kėtų paduoti pareiškimą, 
bet vėliau padidėja — tai 
tokie pareiškimai gali būti 
pasiunčiami prieš ketvir
taines datas — birželio 15,

asmenys, kurie tai turėjo 
padaryti praėjusių metų 
rugsėjo mėn., kaip:

Pavieniai asmenys: (1)

rugsėjo 15, arba gruodžio 
15. Netikslus numatomų 
pajamų apskaičiavimas ne
padaro taksų mokėtoją 
baustinu, nebent jis numa-

kurie turi pajamų daugiau 
kaip $2,700 metams iš algų, 
iš kurių daromi išskaity
mai, arba (2) su pajamomis 
daugiau nei $100 iš šaltinių 
kitokių nei algos is^ kurių 
daromi išskaitymai ir su
darą pakankamai gross pa
jamų, reikalaujančių su
grąžinimo.

Vedę: (1) kurie turi pa
jamų (pavieniai ar kartu) 
daugiau kaip $3,500 iš al
gų, iš kurių daromi išskai
tymai, arba kaip (2) vir
šuje.

Asmenys, kurie išpildė 
blankas pernai rugsėjo ar 
gruodžio mėn., greičiausia 
gaus blankas paštu iš Bu
reau of Internal Revenue. 
Tie, kurie praėjusiais me
tais nebuvo išpildę blankų, 
turės patys pasirūpint gau
ti tokias. blankas iš Collec
tor of Internal Revenue sa
vo apylinkėje ar iš kitur,

žiną pajamų vertę iki 20% 
(farmeriai— 33J%). Tak
sų mokėtojas taip pat ne
bus baudžiamas, jeigu ap
skaičiuos savo šių metu 
pajamas, pagal pernykščių 
metu pajamas.

O. W. I.

Šveicarijon Nusileido 12 
Talkininkų Bombnešių

Berne, Šveic. bal. 25. — 
Šveicarijon buvo priversti 
nusileist 12 talkininkų bom- 
banešių. (Vieni pranešimai 
sako, kad tai Amerikos 
bombanešiai, o kiti, kad 
Anglijos.)

Redakcijos Atsakymai
Steponui Minkui, So. Bos

ton, Mass. — Dėl Lietuvių Ra
dijo Korporacijos pramogos 
reklamavimo - garsinimo laik
raštyje tamsta rašykite Laisvės 
administracijai ir su ja tarki
tės.

Vandeniu plaukiantieji tankai, vyrai ir įrankiai traukia į krantą ant Emirau sa
los, Pacifike, padaryti naują lėktuvų ir jūrininkystės bazę už 600 mylių nuo Truk, 
jau labai apdaužyto japoniškojo “Perlų Uosto.” (J. V. Laivyno paveikslas per Fe
derated Pictures). k .
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Detroito Žinios
ypatingai

prieš Ašį,

šistinės propagandos. Bet 
bar ir vėl siunta.

Tautomis, 
Sovietų Sąjunga ir 
kariauja

Mūsų šalis, su kitomis Jung
tinėmis

bu-
. Tai lietuviški kunigailVo sulaikytas nuo atviros fa

šizmo palaikytojai. Ne tik pa
laikytojai, bet smarkūs kovo
tojai už fašizmą.

CIO Wayne kauntės taryba 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jant, kad Generalis Jungtinių 
Valstijų Prokuroras Francis 
Biddle ir Federal Bureau of 
Investigation ištirtų ir nubaus
tų kunigą Cough liną už ryšius 
su fašizmo skleidėjais. Nes ku
nigas Coughlin, prisidengęs 
kunigo sijonu, skleidžia prieš-

Chinija, 
kuri buvo pasiryžusi pavergti 
visas kitas tautas ir įvykdinti 
jose fašizmą, nėra liuosa nuo 
tokių elementų namie.

Stambieji industrialistai ga
tavi dėtis, kad ir su pasakišku 
velniu, kad tik turėjus taip, 
kaip jie nori. Juos paseka kiti 
saumyliai, kurie nori gyventi iš
kitų darbo. Tokių atsiranda ir I amerikonišką propagandą, 
lietuvių tarpe. Tai smetonizmo j Savu laiku šis dvasiškis 
sekėjai, 
su Prunskiu priešakyje.

Kalbant apie kunigus, rei
kia pasakyti, mažai randasi 
tokių kurie už demokratines 
liaudies teises kovotų. Atsiran
da keletas, bet mažai. Lietuvių 
tarpe tokių demokratinių ku
nigų nėra. Fašizmo rėmėjų 
yra daug. Mat, iš mažens sun
kaus darbo nedirbę, kitų dar
bo vaisiais naudojasi, tai jie 
ir kovoja už “kaip buvo iš pra
džios ir ant amžių 
Amen.”

Paimkim tokius

Man prisimena tūlas tauti
ninkų ir katalikų organizaci
jų atstovų mitingas. Tas buvo 
jau metai laiko atgal. Tame 
mitinge aš ir dalyvavau nuo 
demokratinių grupių, kaip jie 
vadina, nuo komunistų.

Visi dalyviai man yra gerai 
žinomi per ilgą laiką. Tūli iš 
jų sukalbami. Ypatingai iš pa- 

Irapijonų tarpo. Ir kada buvo 
kunigus, organizuojama visų sriovių 

kaip Gerald Smith, Charles E. bendras komitetas pagelbėti 
Coughlin ir kitus, tai atviri fa-įmQSų šaliai greičiau laimėti 

i karą, visų sriovių buvo sųtik- 
■ ta. Bet ve parapijonams duo
btas įsakymas, jie pasitraukė iš 
organizacinio komiteto.

Tas įsakymas atėjo iš Chi- 
cagos kunigų Draugo įstaigos.

Dalyvaujant man virš minė
tam susirinkime tie sukalbami

amžinųjų

Scottville, Mich
Mūsų apylinkėje veikliausia 

lietuvių organizacija, tai LLD 
218 kp. Tačiau tas nepatinka 
Keleivio korespondentui, tad 
jis bando įtikinti savo skaity
tojus, kad kalbama kuopa tu-j parapijonai pasidarė jau no
rinti tik 10 narių. Toks Kelei
vio korespondento melas tik jį 
patį numaskuoja, kaip jis mo
ka gražiai meluoti. Tačiau su 
tokio plauko elementais nėra 
mažiausio reikalo eiti į pole
miką, nes jie nesiskaito su jo
kia teisybe. į Prunskis) vadina komunistais.

Mūsų LLD 218 kp. yra nu-j Nuo tada lietuviai parapijo- 
veikusi daug svarbių darbų ir | nai atvirai sako: mes nieko 
dar daugiau atliktume, jei ne- bendro negalime turėti su ko

munistais. Dabar jiems visi tie, j 
kurie neina į bažnyčią, yra 
komunistais.

Kunigą Prunskį, galima aiš
kiai sakyti, reikia kaltinti už 
vienybės 
pe.

Kodėl 
smerkia 
tuviški komunistai yra kunigų 
dvasioj išmokyti. Ir kaip pasi
rodo, tie kunigų mokiniai, ko
munistai, 
prasmėj, 
“Mylėk artimą savo, kaip pats 
save.”

Bet kunigai ant savo to 
mokslo nusispjovė: jie myli tik 
turtingus, varguoliams visiškai 
neužjaučia jų kasdieninėse ko
vose.

Reikia aiškiai pasakyti, kad 
mes visi turime geras ir blo
gas puses. Vieni turime dau
giau gerų negu blogų palinki
mų. Kiti — daugiau blogų ne
gu gerų. Ir taip gyvenimo 
bangos mus skirsto. O mes 
esame mėtomi į geras ir blo
gas puses-grupes.

Man, tai geriausiai patinka 
demokratiniai lietuviai. Pas 
juos yra draugiškumas, demo
kratiškumas. Jokio išdidumo 
nėra, sakysim, kaip pas tauti
ninkus ir kunigus, arba jų ar
timus pasekėjus .

Štai bile kunigų ar tautinin
kų pasekėjas dėl susidėjusių 
gyvenimo aplinkybių praturtė
jo, su juom jau paprastas dar
bininkas negali susikalbėti. Jis 
iš aukšto žiūri į tą darbinin
ką, kuris jam dirba, nuo kurio 
jis gauna pelną. Demokratinės 
teisybės visiškai išnyksta tar
pe turtingo ir vargšo.

Ot, komunistai ir 
prieš tuos saumylius, 
tusius elementus. Jie 
tiems, kurie yra gyvenime nu
skriausti. O tas labai nepatin
ka skriaudėjams ir jų palaiky
tojams, tokiems, kaip kun. 
Prunskis. Jis dar nėra šios ša
lies pilietis, bet jis yra pirmos^ 
rūšies neapykantos skleidėjas 
lietuvių tarpe. Mat, to reika
lauja saumylių interesai.

Saumyliai yra fašistų dalis. 
Jie yra kenksmingi žmonių ra
miam gyvenimui.

J. B-kas.

būtų tokių elementų, taip va
dinamų socialistų, kurie bile 
darbe bando ardyti vienybę ir 
luom trukdyti darbą.

Tiesa, jiems mažai pasiseka 
surasti pasekėjų, bet vis prie 
vieno, kito mažiau politiniai 
susipratusio žmogaus jiems' 
pasiseka prisiplakti ir tada pa
naudoja tokį žmogų saviems 
vienybės ardymo tikslams.

Nepaisant tų žmogelių, mes 
dirbame savo darbą ir turime 
geras pasekmes, štai baland
žio 1 d. surengėme parengi
mą dėl Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Ūkininkų svetainėje.

šis parengimas davė gra
žaus pelno — $38.65. O po pa
rengimo dar du patriotai, ku
rie negalėjo dalyvauti paren
gime, sutikę komitetą sako: 
“štai mūsų pabauda už neda
lyvavimą,” ir padavė po $2 
kiekvienas, šie patriotai yra: 
P. Povilaitis ir J. Krishtuliak. 
Dėkui jiems už rūpestingumą. 
Tad viso turime dėl to svar
baus tikslo nuo šio parengi
mo $42.65.

Visi linksmai 
me ir širdyje 
kad ištiesiame 
ką mūsų broliams ir sesutėms. 
Be to, gavome 4 naujus na
rius. Tai užpildėme vietas dd. 
Juodaičių ir Povilaičių, kurie 
apleido mūsų koloniją.

Na, pažiūrėsime, ką dabar 
sakys fašistuojanti lietuviai?

čia noriu išreikšti padėkos 
žodį mūsų darbščioms mote
rims, varde LLD 218 kp., už 
jūsų tiek daug įdėtą darbą iki 
prigaminote tiek daug tortų 
ir pajų. Tiesa, mes vyrai iš
pirkome ir bendrai visi valgė
me.

Čia reikėtų padėkoti ir vy
rams, kurie neskūpėjo pirkda
mi, pavyzdžiui, L. Stakėnas 
susivaržė su T. Lapenų dėl 
vieno torto, laimėtoju liko L. 
Stakėnas, bet jam lėšavo 
$10.50.

Bravo, mūsų pažangieji lie
tuviai, dirbkime taip ir toliau!

Vėliausias mūsų darbas, tai 
rinkti pasveikinimus dėl Vil
nies šėrininkų suvažiavimo. 
Pradžia jau padaryta, turime 
$4. Kas daugiau ąurinksime?

F. Žukas.

laiką praleido- 
džiaugiamės, 

paramos ran-

Il

Trečias Puslapis

CLEVELANDO ŽINIOS i

Chiniečiai kariai, dalis lt. generolo Joseph Stilwell jėgų, egzaminuoja 
japonų prieštankinę kanuolę, kuri dabar keliama j “džypsą.” Ją pataisys 
prieš pačius japonus. Kanuolė, pagrobta Burmoje, esanti kopijuota iš seno 
niško modelio. (Federated Pictures).

atimtą iš 
ir atsuks 
ameriko-

Clevelandiečiai, Jsitėmykite

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubo ir Lyros Choro didysis 
bendras koncertas įvyks sek
madienį, gegužės 14 d. ir tą 
pačią dieną bus Moterų Die
na. Tada visados sueina visi 
pagerbti motinas ir sykiu su 
jomis linksmaj laiką praleisti, 
šiemet bus kaip tik gera pro
ga visiems sueiti ant koncerto, 
pasiklausyti gražių dainų ir 
kartu pagerbti motinas.

Koncertinė programa bus 
gana turtinga ir joje dalyvaus 
jauna, talentinga dainininkė, 
Violet čypas. Ji vėl su savo 
švelniu, išlavintu balsu mus 
palinksmins. Kartu su ja bus 
jos jauna gabi akompanistė, 
Ruth Mačionis; visų mylimas ir 
seniai žinomas solistas — J. 
Krasnickas, kuris niekuomet 
neatsisako' mums padainuoti, 
taipgi dalyvaus šiame koncer-

ypač operetėse užimdavo svar
bias roles. Bus duetų ir, kaip 
buvo anksčiau pranešta, Lyros 
Choras ir Am. Liet. Moterų 
Choras dainuos naujų dainų.

Todėl visi Clevelando, 
Youngstono ir Akrono lietu
viai, taipgi ir mūsų Middle- 
field draugai, nepamirškite 
Motinų Dienos, gegužės 14 d., 
Slovenian Home, 15810 Hol
mes Ave. Tikietus galima gau
ti pas nares abiejų chorų. 
Įžanga prie durų 65 centai, 
o iš anksto perkant, 55 centai. 
Po koncerto bus šokiai prie ge
ros orkestros ir bus visokių 
valgių ir gėrimų.

BOSTON, MASS

Bridgeport, Conn

sukalbamais. Kodėl taip greit 
apsikeitė ?

Atsakymą, štai kame randa
me: Detroite lankėsi kun. 
Prunskis. Jis tada jiems įsakė 
nesidėti su demokratiniais vie
tos lietuviais, kuriuos jis (kun.

kuris tebedirba 
racijonalizavimo 
labai daug pa- 

įvairiuose 
valdžios

berods, 
daktaras

plunksnom ant viršugalvio, 
skrybėlę; sako, kad ir ponia 
Rooseveltienė tokią skrybėlę 
nešiojanti. Viskas būtų nieko, 
jeigu ji parvažiavusi iš bažny
čios taip nekeiktų paskutiniais 
žodžiais kunigo, visų šventų 
įrankių ir net paties Dievo. Ir 
tuomet susijieško “teta” tuos 
magnasinius akuliorius ir pra
deda skaityti Keleivį.

“Teta,” perskaičius Keleivį, 
visada myli papasakoti “nau
jienas,” kad ir mėnesiu suvė
luotas. Kai pora metų atgal 
naciai ėjo gilyn į Sovietų že
mę, tai
leivį, visada išdidžiai, 
tiška tarme,

“Aaa, kad jau beg tie rus- 
kialia, taa beg. . . Daa dvi ne
dels ir Rusijas nebliks. . . Ru- 
sijun vald žydaa, ta jie gaus 
dabar un kail... Jien daugia 
nenorės užpult unt Lietuvu. ..”

Bet jeigu jūs šiandien mū
sų “tetos” paklausite apie So
vietų su naciais Karo frontą, 

labai skubiai atkirs: 
žin, ar kas 
laikraščiaaa

Scranton, Pa

ardymą lietuvių tar-

kunigai taip baisiai 
komunistus? Juk be

tikroj to žodžio 
pildo jų mokslą:

kovoja 
pasipū- 
gelbsti

Keletas Bruožų iš Bridgeporto

Bridgeporte yra keletas pro
fesionalų : Jaunas vyras Kalė
da, policininkas — kai kuriuo
se reikaluose lietuviams pa
gelbsti ir tebėra artimu lietu
vių draugu.

Serbentas, 
šiuo tarpu 
punkte; jis
gelbsti lietuviams 
reikaluose. Jis yra 
autorizuotas žmogus.

Daktaras Pinkas, 
vienintelis lietuvis
Bridgeporte — jaunas, pažan
gus ir draugiškas žmogus — 
lietuviai juo džiaugiasi.

Daugėla, laidotuvių direkto
rius — gana sukalbamas ir 
rimtas žmogus; taipgi pažy
mėtina, kad Daugėlų sūnus 
yra vyresniuoju leitenantu — 
gražus, inteligentiškas jaunuo
lis; puikiai vartojus lietuvišką 
kalbą.

Žilinskas, labai pasekmin
gas biznierius. Pirmiau turėjo 
alinę-restoraną; dabar turi ke
pyklą. Gal būt, vienintelis biz
nierius, kuris moka taip drau
giškai apsieiti su savo kostu- 
mieriais. Pas Žilinską nuolatos 
galima rasti svečių namuose— 
ir jis visada puikiai svečius 
vaišina.

Čia yra keletas žmonių, ku
rie priklauso įvairiose organi
zacijose, daug jose veikia ir 
vadovauja — pradedant su 
Mockaičiu, Jociu, Arisonu, Ta
mošiūnu, Vaitekunu, Bartkevi- 
čiais ir keletas kitų. Moterų 
irgi veiklių yra.

Yra ir Atsilikusių Žmonių
Aną vakarą užėjus lietuvių 

kliuban, teko matyti, kaip 
■žmonės atnešė pundelius išva
lytų drapanų dėl Sovietuose 
kariaujančių lietuvių. Bet, štai, 
prie baro stovi apsitaisęs tūlas 
Pylipavičius. Jis pamatęs ši
tuos draugus benešant drapa
nas, kad 'jau pradės bliauti 
jaučio balsu: “Ana vo, atneša 
Stalinui parėdus. . . Pardavė 
Lietuvų, o dartės nori aprėdyti 
kacapus...”

Aš paklausiau šalimais sto
vinčio draugo: “Kas tam žmo
gui yra, kad jis tokiu gyvuliš
ku balsu rėkia?”

—Nekreipk tamsta atydos. 
šio žmogaus balsas prie baro, 
o rudžio balsas į mėnulį, reiš
kia tą patį — draugas paste
bėjo. Ir dar pridėjo: — Ka
da nusibos klausyti visiems jo 
bliovimas, tai gaspadorius iš
lydės jį pro duris. . .

Viena “Teta” — Tipiška 
Keleivio Skaitytoja

Pažįstu vieną “tetą,” Kelei
vio skaitytoją. Virtuvėje “te
ta” turi pasikabinus kryžių, 
ant kurio kabo Kristaus “mū- 

' ka,” beveik kaip poros mėne
sių vaiko didumo; keli šven
tųjų paveikslai, šventadieniais 
“teta” pasipuošia, vyrui įsako 
nužvilginti automobilį ir va
žiuoja į bažnyčią. “Teta” vi
sada dėvi aukštą, su dviem

teta,” perskaičius Ke- 
žemai- 

pareikšdavo:

ten
me-

pabandysite
rašo dabar Kelei- 

teta” susigriebs taip: 
negal rašyt

pa-

tal “teta 
“O kas ten 
būva; visi 
luoj.. .”

Ir jeigu 
klausti, ka 

f 4-
vis, tai
“Keleivis dabar 
tiesun, nes dabar taip rašun, 
kaip valdžia reikalauji...”

Bet tai tokia “teta” ne vie
na, yra ir vyrų tokių.

Gražiausia Gatvė Išardyta
Bridgeporto gražiausia gat

vė yra .Park Ave. Bet ši gatvė 
iki šiolei buvo medinėmis kul- 
butėmis išgrįsta. Dabar, kada 
jau pats gražiausias laikas pra
sideda, tai šią gatvę pradėjo 
griauti, žadama išlieti ją as- 
paltu, tik klausimas, kaip grei
tai tą padarys. O šiuo tarpu 
pravažiuojant automįbiliui de
besiai dulkių kyla į viršų — 
panašiai, kaip kad prieš karą 
Lietuvoje tas buvo galima pa
stebėti.
Bridgeporte Kalbėjo J. Lauč- 

ka, Amerikos Redaktorius 
Balandžio 16-ta diena čia 

buvo suruošta katalikų savait
raščio Amerikos redaktoriui 
prakalbos, tai yra, J. Laučkai.

• Kaip daugeliui yra pažįsta
mas J. Laučka, jis yra jaunas 
ir energingas vyras, jis Lie
tuvoje išėjęs aukštesnius moks
lus ir būtų gabus kalbėtojas. 
Bet nelaimė ve kur: šiandien 
katalikų politiška programa 
tokia biedna ir tokia kompli
kuota, kad jeigu prikeltų ir 
patį nabašninką Saliamoną, tai 
ir tas nežinotų, kas kalbėti 
tokioje programoje.

Tačiau, p. J. Laučka, nu
jausdamas, kad čia jo klauso- 
vai yra įvairių sriovių’ kurie 
eina ant visokių prakalbų — 
jis bandė išeiti neva “vidu
riu.’’

klausytojų buvo viso 93. 
Aukų surinktą $69.10. Aukų 
surinkta tiek daug, nes kalbė
tojas sakė, jog būsią siunčia
ma tie pinigai per Raudonąjį 
Kryžių “į Lietuvą.” Ant galo 
neva buvo statomi klausimai,

Atsibuvo d. K. Petrikienės 
prakalbos, kovo 19 d. Dabar 
paskelbiame aukavusių var
dus, kurie aukavo lietuviams, 
gyvenantiems giliau Sovietų 
Sąjungoje, kurie nukentėjo 
nuo Hitlerio užpuolimo.

Aukavo sekamai:
A. Rėklaitienė $5.
P. Pėstininkas $2.
Po $1 aukavo: J. Gluogsnis, 

E. Gelažauskienė, J. Kleku- 
nas, J. Ruseckas, F. Indriulis, 
N. Demko, K. Baltrušaitis, M. 
Gluogsnienė, O. Petruškevičie
nė, M. Tvaikienė, J. Ąžuolai
tis, E. Kairienė, E. Venienė, 
J. Praleikienė, K. Genys, E. 
Medelienė, Ig. Klevinskas ir J. 
Raudon ims.

Po 50 centų : J. Norkus, D. 
Elinskienė, J. Navickas, R. Ja- 
nušaitis, P. Šlekaitis, D. šlekai- 
tienė ir S. Juozapaitienė.

Aukas rinko Klevinskienė 
ir Frances Fabionaitė. Visiems 
aukavusiems tariame širdingai 
ačiū.

Jau pusėtinai ilgas laikas, 
kaip Clevelando publika girdė
jo dainuojant kvartetą, o šį 
sykį turėsime gana puikų. Ja
me dainuos dvi lyrietės — Te
resa Kelly ir Anna Marsh. Abi 
turi gražius, malonius balsus 
ir, kada kartu dainuos su J. 
Krasnicku ir F. Panzer, tai tik
rai bus ko pasiklausyti. Labai 
bus malonu girdėti F. Panzer, 
kuris kiek metų atgal visuo
met dainuodavo koncertuose, o

2,000 ANGLŲ LĖKTUVŲ
NAIKINO NACIŲ CENTRUS

ir arde

Bedievis.

Nugramzdino 20,000 Tonų 
Japonijos Laivų

Amerikos lėktuvai pasku
tiniu laiku nuskandino daug 
japonų laivų, stovėjusių 
ties Prancūzų Indo-China. 
Tapo sunaikinta 20,000 tonų 
tų priešų laivų.

Mussolinis vos Išvengęs 
Patrijotu Bombos

Berne. •— Bevažiuojant 
Mussoliniui autom obiliu 
šiaudinėj Italijoj, sprogo 
patrijotų užtaisyta bomba 
tik 40 pėdų nuo jo automo
bilio, kaip sako pranešimas 
iš Šveicarijos - Italijos pa
sienio.

jokio rimtovienok niekas 
klausimo nedavė. Iš progresy
vių žmonių, tur 
nematė reikalo 
mą.

būt, niekas 
duoti klausi-

pagal 
įsaky- 
vieną

London, ba). 25. — Bent 
1,000 Anglijos lėktuvų naktį 
iš pirmadienio j antradienį 
pleškino vokiečių fabrikus, 
lėktuvų aikštes, geležinke
lius ir kitus taikinius Muni- 
che, Duesseldorfe ir Karls
ruhe, Vokietijoje,
priešų orlaivių stovyklas 
Paryžiaus srityje. Negrįžo 
30 anglų lėktuvų.

Naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį 1,000 Anglijos 
bombanešių ardė nacių oro 
signalus ir kitus karinius 
įrengimus Belgijoj ir vaka
rinėj Vokietijoj.

Masinis mitingas apvaikščio- 
jimui Gegužės Pirmos, pasau
lio darbininkų šventės, įvyks 
ateinantį sekmadienį, balan
džio (April) 30-tą. Prasidės 
4-tą vai. dieną, istoriniame 
Boston Common, ant Parkman 
Bandstand.

šį metą apvaikščiojimas Ge
gužės Pirmos Bostone buš vie
nas iš didžiausių ir reikšmin
giausių, nes jis yra rengiamai 
suvienytų darbininkų spėko
mis. Jame kalbės valstijos se
natorius Morris Goldman, pre
zidentas valstijos CIO Coun
cil, vadas ir organizatorius Jo
seph Salerno, vadas ir orga
nizatorius Bostono vartotojų 
organizacijos Mrs. Halpern ir 
kiti darbininkų vadai.

šiame masiniame mitinge 
bus iškelti svarbūs obalsiai: 
Už tuojautinį atidarymą antro 
fronto; paramą prezidentui 
Rooseveltui jo kovoj prieš ky
lančias pragyvenimo kainas, 
prieš “inflation;” už tautinę 
ir tarptautinę darbininkų vie
nybę; už Teherano konferen
cijos planus; už 
galėjimą fašizmo 
taiką.

Tad, ateinantį 
balandžio 30-tą,
didžiajame Boston 
apvaikščiokime šią darbo žmo
nių šventę tikrai reikšmingai.

Taipgi komitetas pastebi, 
jeigu būtų blogas oras, lytų, 
tad masinis mitingas įvyks 
Brandies School Auditorium, 
29 Warrenton St., priešais 
Bradford Hotel.

Darbininkė

Berlyno radijas pranešė, 
kad Sovietai su didelėmis 
jėgomis vėl šturmuoja vo
kiečius ir rumunus Sevas
topoly j. Sovietai apie tai 
nieko nesako.

Valdžia Peremė Vieną 
Dirbtuvę

Pora dienų atgal, 
prezidento Roosevelto 
mą, valdžia perėmė
dirbtuvę po savo priežiūra, tai 
yra, Jenkins Bros, kompani
jos dirbtuvę, kuri išdirba įvai
rias geležines stebules. Šioj 
dirbtuvėj dirba virš poros 
tūkstančių darbininkų; pri
klauso CIO unijai. Tačiau, ka
da darbininkai per uniją pa
reikalavo 5c į valandą pakel
ti algą, kompanai nesutiko. 
Darbininkai grasino streiku; 
pagaliaus davė skundą net į 
Washingtoną, tuomet prezi
dentas Rooseveltas pavedė 
mirolui Bowen, laivyno 
mandieriui, perimti swo 
nybon šią dirbtuvę ir tas 
daryta.

ad- 
ko- 
ži-

pa-
Petras.

gera knyga!

pilniausį nu- • 
ir pastovią

sekmadienj, 
visi būkime

Common,

I Gera Knyga! Gera Knyga!—Visi sako, kad 

j DAUG LABŲ DIENŲ g 
i LINKSMŲ EILIŲ IR DAINŲ RINKINYS \

KAINA 100 CENTŲ
Daugelis yra prisiuntė Autoriui po 2, 3 ir 5 dole
rius už kopiją—dovanų! Kreipkitės pas Autorių

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

. ARBA LAISVES ADMINISTRACIJOJ

1.

2.

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
, 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.

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

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

A ir D Capsu- 
slogas pagauna 
Capsulių $1.50,

3.

10. Outwitting Illness knyga

8.

9.

4. Balanced Brand Vitamin 
lės tiems, kurie tankiai 
žiemą arba vasarą. 100 
dvi bonkos už $2.75.

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

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

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

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

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

12.
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AUDRŲ PAGIMDYTI
2-11-44 N. OSTROVSKIS —51—

(Tąsa)
Atsargiai, kad nepažadintų Andrie

jaus, mergaitė atsigulė ant lovos. Ta
čiau Ptacha nemiegojo. Jam degino ran
kas.

— Ar tu nemiegi? — pašnibždomis pa
klausė Olesė, pastebėjusi jį sukrutant.

— Ne.
— Ar rankas skauda?
— Kas man rankos? Čia širdis ramy

bės neduoda.
Jis atsisėdo ant grindų ir karčiai nu

korę galvų ant kelių.
— Apie ką tu dabar?—Olesė truputį 

pasilenkė prie jo.
— Aš apie tai, kad nėra laimės gyve

nime. Tik viena skriauda... Ir velnias ži
no, kam žmonės gyvena pasaulyje? Kur 
tik pažvelgsi, vienos neteisybės...

Olesė taip pat atsisėdo. Jis juto ją ša
lia savęs. Jį apėmė nenugalimas noras 
išpasakoti savo skausmą.

“Pasakysiu jai viską ir išeisiu. Tegu 
ten mane užmuša.”

Norėdamas atsikelti, jis ištiesė ranką 
ir pajuto jos kelius. Olesė tuoj padėjo 
savo rankas ant jo aptvarstytos rankos. 
Bijodama užgauti, ji pamažėli nuėmė jo 

^ranką nuo savo kelių.
Andriejus užmiršo viską — ir skriau

dą, ir priekaištus. Jis tenorėjo, kad ji 
meiliai prisiliestų, nors žodį tartų ši mie
la mergaitė, tokia graži ir brangi.

— Olese, — liūdnai ir tyliai tarė jis,— 
Olese, kodėl tu taip?

— Apie ką tu?
— Olese, aš neturiu kitos laimės, tik 

tu...
Jis apkabino jos kelius. Ji negalėjo 

priešintis. Kaip atitraukti tas sužalotas 
rankas ?

— Andriejau, — įspėjamai sušnibždėjo 
ji.

Jis paliete lūpomis jos kelius. Jį užga
vo šiurkštus audeklas. Užmiršęs viską ir 
nejausdamas skausmo, jis sužalota ran
ka sugniaužė jį.

— Andriejau!...
Tačiaus jis jau bučiavo jos kelius, ir 

ne jos jėgoms buvo tai sutrukdyti. Iš 
netyčių užklupta, suneraminta to aistrin
go prasiveržimo, Olesė sumišo, nežinoda
ma, ką daryti su tuo pašėlusiu vaikinu. 
O kai atsigodėjo, jau jis pats atsargiai 
uždengė nuogą kelią...

— Olese... Aušrele mano...
Sujaudinta Olesė staiga atsistojo, An

driejus paleido ją. Nieko nepasakiusi ji 
išėjo pas Rajevskienę.

“Na, ką aš padariau? Dabar viskas žu
vo. Na, ir tiek to!” Netekęs vilties, An
driejus mostelėjo ranka.

Vėl pajuto aštrų skausmą. Jis krito į 
patalą. Širdis plakė.

“Taip visada — viskas atvirkščiai. Na, 
ir tiek to. Rytoj išeisiu ir daugiau niekad 
nepamatysiu,—tarė jis sau, bet tuoj pats 
nebetikėjo. — Kai per snukį ji užva
žiuos, tada gal ir išeisi. Ir tai dar pama
tysim... O kad tu tai sulauksi, tai jau 
dabar aišku. Ir ką ji pagalvos apie ma
ne? Mergaitė dėl tėvo kankinasi, o jis 
ramy,bės jai neduoda. Nerado kito lai
ko.”

Dėl savo išsišokimo jam pasidarė skau
du.

“O kada jai reikėjo pasakyti? Gal ry
toj manęs jau nebebus?”

Argi šiandien jis ne stebuklingai išsi
gelbėjo?

Kažkur toli vos girdimai pokšterėjo. 
Andriejus klausėsi. Paskui atsiklaupė.

“Prasidėjo, ar ką?” — topterėjo gal
von. Jis atsikėlė, atsargiai ištiesė ranką, 
apgraibomis nuėjo prie durų.

Kambaryje abi moterys prilipo prie 
lango. (

— Tai aš, — dunksterėjęs į stalą, tarė 
Andriejus.

— Aš praversiu langelį, — sušnibždėjo 
Jadvyga.

Padvelkė drėgnumu. Lijo. Buvo tamsu 
ir tylu. Taip jie ilgai visi trys stovėjo, 
įsitempę ir tylūs.

— Žiūrėkit, tai šviesos! Tai garvežys! 
Vadinasi, pavyko! — riktelėjo Olesė.

Nepermatomoje migloje sužibo dvi 
akys. Atrodė, jog ten, giliai alsuodama 
ir prunkšdama, šliaužė kažkokia baidyk
lė.

Jie klausėsi tolstančio trinksėjimo.

Vidaus reikalų sekreto
rius Harold L. Ickes pa
siūlo, kad Amerikos ka
ro veteranam būtų duota 
jų savastin ir kontrolėn 
didžiuliai vyriausybes ka
ro dėlei išvystyti fabrikai, 
kad išlaikyti aukštą pro
dukciją ir pilną darbingu
mą. (Federated Pictures).

Easton, Pa. NEBŪKITE NER VUOTI

Pittsburgh, Pa.

Worcester, Mass.
Mūsų Naujienos

Pas mus darbo labai daug,1 
veikimas eina pilnu tempu. 
Štai gražūs raportai mūsų vei-l 
kėjų: S. Janulis prirašė 7 nau
jus narius 9 d. balandžio, LLD 
11 kp. susirinkime, ir pareiš
kė, kad su šiuomi susirinkimu 
mūsų 11 kp. turi 100 narių! 
Tai didžiausia nariais kuopa 
7-tam Apskrityje. Ačiū d. Ja
unuliui už jo žygį.

•Demokratinių Lietuvių Ko
miteto raportą davė J. Skliu
tas, sakė, įvyks didelis bankie- 
tas, 30 d. balandžio, 29 Endi
cott St., 6 vai. vakare. Įžanga 
—$1.25 ypatai. Visas pelnas 
eis dėl siuntimo pundelių nuo 
karo nukentėjusiems lietu
viams. čia visi mūsų plačios 
apylinkės nuoširdūs rėmėjai 
yra prašomi nepamiršti šio va
karo, nes visiems mums yra 
prie širdies' Lietuvos partiza
nų ir Raudonosios Armijos ko
va, nes jie tiktai išgelbės mū
sų gimtąjį kraštą iš nacių jun
go.

Nutarta iš kp. iždo paaukoti 
$5 ir J. M. Lukas aukojo $5' 
pundelių reikalams.

Nutarta, kad mūsų 11 kp. 
pasiliktų nariu Meno Sąjungo
je šiais metais, pasimokant 
$3 duoklę.

Čia likosi užsibrėžta ir dau
giau darbo dėl gegužės mėne
sio 21 d. Likosi išrinkta komi
sija: J. Skliutas, S. Janulis, 
B. Mizara, A. Pilkauskas ir J.

Miestas miegojo.
Staiga pro lietaus šnerėjimą ir van

dens čiurlenimą pasigirdo trumpas 
pliaukšterėjimas. O po kelių akimirksnių 
atrodė, lyg kas būtų saują akmenėlių pa
bėręs ant skardinio stogo.

Kažkoks neramus sargas ėmė vaikš
čioti po kaimelį. Savo buožele žadino 
žmones, beldė į langų rėmus, visus vertė 
iš lovų. Tuščiose, bežadėse gatvėse suai
dėjo kalbos. Žmonių nebuvo matyti, tik 
buvo girdėti šnekant. Perdaug garsiai 
jie prašneko. Nors ir stipriai miegojo 
seržantas Kobilskis, tačiau ir jį pažadi
no tie pašnekesiai. Vienomis kelnėmis, 
basas jis iššoko iš štabo...

Batai ir milinė dabar nebe galvoje— 
duok, dieve, kojas išnešti....

Šukėmis byrėjo langai. Knibždėjo gat
vės. Kažkas į skardinį štabo stogą pašė
lusiai būgnino trepaką.

(Bus daugiau)

Parėmė Knygų Leidimą

Mūsų pažangūs lietuviai ne
seniai sukėlė fondą nupirki
mui ambulansų Raudonajam 
Kryžiui, lietuviams raudonar- 

' miečiams, nuoširdžiai remia 
kitas karo laimėjimo kampa
nijas ir dabar parėmė Lietuvių 
Literatūros Draugiją knygų 
leidime. Aukavo sekamai:

LDS 142 kuopa $10.
Po $1 aukavo: J. Miliaus

kas, J. Kazlauskas, J. Elins- 
kas, V. Kisielius, V. Sherbin, 
P. Ambrozas, M. Imbrozienė, 
J. Sodnikas, P. Usonis, A. 
Sherbin, J. Paleckis, Mr. ir 
Mrs. Shatkus.

Po 50 centų: E. Yankaus- 
kas, B. Urbonas, J. Sutkus, M. 
Paulauskas, P. Tamošaitis.

Po 25c: V. Danėnas, J. Yab-

Aukos Sovietų Sąjungai, Pun
delių Vajininkams ir Laisvei

Draugas Stasys Danielius, 
Glendono užeigos savininkas, 
atvežė pilną baksą gerų dra
panų ir paaukavo pinigais $5 
dėl Russian War Relief, $5 
pundelių vajininkams ir $2 
Laisvės mašinų pašmeravimui, 
viso $12. Ačiū jam!

Vincas Kaulius atvežė tris 
pilnus baksus gerų drapanų. 
Aleksandravičių atnešė tarbą 
drapanų. J. Stukanas, kailių 
kriaučius, paaukavo gerus kai
linius. Dar daug kas prižadėjo 
atvežt drapanų lietuviams, nu
kentėjusiems nuo karo, kurie 
dabar globojami Sovietų Są
jungoj. Prašome ne vėluot, nes 
laikas bus pasiųsti ar nuvežti 
į mūsų Centrą Brooklyn, N. Y. 
Drapanos priimamos mano 
barber šapoje, 521 Ferry St.

Balandžio 16, Lietuvių Pi
liečių Kliubas buvo surengęs 
pramogą, naudai lietuvių, nu
kentėjusių jiuo karo. Draugė 
Šlapikaitė, viena iš komisijos 
narių, sakė, kad parengimas 
nusisekė visais garais, bus 
pluoštas pinigų, tiktai dar są- 
saskaitos nesuvestos, apie tai 
bus parašyta vėliau.

V. J. Stankus.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO A I D I S O L tabletu

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

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

lonskis, N. Petraitis.
Visiems širdingai ačiū!

M. Paulauskas.

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

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

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

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

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45.42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

M. Lukas, surengimui pikniko, 
Olympia Parke.

Balandžio 30 d., 8 vai. va
kare, Mechanics Hali, ant 
Main St., Washburn svetainė
je, atsibus Memorial — atmin
čiai Ben. Spungin, žuvusio jau
nuolio, kautynėse su japonais. 
Drg. Spungin buvo gabus vy
ras ir geras veikėjas. Jis ėjo 
organizatoriaus pareigas Ko
munistų Pąrtijoj prieš išeinant 
į Amerikos orlaivyną. Jis yra 
gerai vvorcesteriečiams žino
mas. Mes visi, darbo žmonės, 
ateikime atiduoti paskutinę pa
garbą darbininkų klasės vei
kėjui.

Serga Vaclovas Tumanis. Jis 
randasi sausligės ligonbutyje.

Sveiksta .po sunkios ope
racijos Domicėlė Lukienė, LLD 
7-to Apskričio sekretorė. Da
bar randasi namie.

J. M. L.

Montello, Mass.
Aukos Meno Sąjungai

Balandžio 3 d., 1944 metais, 
LLD 6 kp. mėnesiniame susi
rinkime skaitytas laiškas nuo 
Meno Sąjungos. Nutarta pa
rinkti aukų ant vietos. Auka
vo :

Po 50c: Anna Kongiser, W. 
Yurkevich ir Geo. Shimaitis.

Po 25c: Helen Rindzevičie- 
nė, Frank Pūkelis, Ida Glodo- 
nis, Eva Markevičienė; Iząbel 
Tenuk, John Kukaitis ir Julia 
Stigienėv Viso $3.25.

Rumford, Me.

F. W. SHALINS
| (Shalinskas) I

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

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves ?

$150
x Koplyčias suteikiam nemoka- |
Į mai visose dalyse miesto. ’
j Tel. Virginia 7-4499 j 

—o —n —n —a —o —o —o —0 — 0 —o—<»a

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

Tel. GLenmore 5-6191
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LIETUVIŠKAS |

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) j 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtinės i

Kasdien Turimo J
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ j

Juozas Zeidat
Savininkas

j 411 Grand St. Brooklyn į

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

f TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

ALDLD 34 kuopa turėjo su
sirinkimą balandžio 6 d., pas 
drg. Puidokus. Nutarta su
rengti parę, kurios pelnas bus 
skiriamas lietuviams vaikams 
ir lietuviams raudonarmie
čiams, gyvenantiems giliau So
vietų Sąjungoje. Į komisiją ap
siėmė: M. Wiškantienė, A. 
Alenkienė, M. Pakštienė ir A. 
Kilienė.

Komisija tuojau ėmėsi dar
bo ir surengė du parengimė- 
lius, maistas buvo suaukotas. 
Susirinkę draugai ir draugės 
linksmai praleido laiką. Pa
rengimui vietą davė Wiškan- 
tas veltui, Jankauskas aukavo 
mėsos, šaltmerienė kavos, 
Wiškantienė iškepė kugelį, 
Alenkienė iškepė vėdarų ir ki
tokių užkandžių, Pakštienė du 
pyragus ir suteikė kitokio 
maisto, Kilienė aukavo baltą 
duoną, kavos, kiaušinių ir gai
dį, kuris buvo išleistas ant ti- 
kietų.

Pinigais aukavo: du rusai 
po $1; du rusai po 50c.

E. Krapavikienė1 ir A. Kilie
nė $2.40, tai bendrai aukų pa
sidarė pinigais $5.90, o su pel
nu nuo parengimų $105.98.

Visiems aukavusiems ir atsi
lankiusiems į parengimus ta
riame širdingai ačiū!, Mes at
likome gražų ir pagirtiną dar
bą pagalbai lietuviams ir ben
drai kovoj už karo laimėjimą 
prieš ihitlerizmą.

A. Kilienė.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
1

Telephone Stagg 2-8342

f GREEN STAR BAR & GRILL |
Ž Lietuviškas Kabaretas ±
t ★ ★ ★ »

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti Uį
X užeina pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, g.

kad visados bus patenkinti.

f Pare Kiekvieną Šeštadienį *
& ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. £

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
f 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. ♦
® (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

iSWWWWWWWWWWWWWWMPIi

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas .Poplar 4110
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KRISLAI
STAKLIŲ TAISYTOJAS

Nuolatinis Darbas PAGEIDAUJAMAS VYRAS VIRŠAUS VIDURAMŽIO
Turintis patyrimo prie MEDVILNĖS AR RAYON

(105)

(104)

(99)

ir kovo-

VYRAI MOTERYS

sulaukęs 84 metų
(100)

(101)

20

(101)

(101)
kokį.

PRADINĖS RAŠTININKĖS
(100) TYPISTS

VALYTOJAI
APVALYTOJAI

Daliai ar Pilnam Laikui

UŽKANDŽIAI BE PELNOkokį.(101) (X)

(103)

(101)

(100) 60c Į

dirbti

PIRKITE KARO BONUS

(100)

SKALBYKLOS DARBININKES

VIRĖJOS
(101)

atneš Galingą Mostį.Kviečiame

(99)

Miestas

(100)

DEKEN’S OINTMENT

Deksnio
Deksnio
Deksnio
Deksnio

Galinga
Galinga
Galinga
Galinga

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Mostis
Mostis
Mostis
Mostis

HELP WANTED—TEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

organizaciją.
(98-100)

CITY
(105)

CITY
(105)

70c I
Patyrę prie

PASIRANDAVOJIMAI 
APARTMENTS

ŠVEITĖJAI IR LYDYTOJAI 
prie Sterling Sidabro. GERA ALGA 

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

linksmas
33 kp.,

MERGINOS 
STENOGRAPHERS 

Priimame Pradines. 
NUOLAT

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Pasirinkimai Pakilimam.

MET PRODUCTS 
47 W. 63RD ST.

MOTERYS
Reikia Operatorių siūti ant Singer sewing 

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

208 WEST 29TH ST.

REIKIA
PIRMOS KLASĖS LATHE DARBININKŲ. 

GERA ALGA
CANAL 6-0359.

BŪTINAI PRAMONEI SU 
PUIKIAUSIOMIS 

POKARINĖMIS PROGOMIS 
REIKIA SEKAMŲ

REIKALINGI VYRAI IR BERNIUKAI 
popierinių dėžučių fabrike.

WILTCHIK & KLINE, 200 GREENE

7 kp. rengia paskutini šio 
bankietą ir koncertą. Kon- 
programą pildys geros me- 

jėgos: V. Valukas, Lyros 
Stasys Kuzmickas iš

Vardas ir pavardė
Gatve ir numeris

MERGINOS
Nepatyrusios lengvam statymo darbui. Ka

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

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

VYRAI, DIRBTI ant kapinių velėnos aptvar- 
kymui, sodinimui ir apvalymui sklypų, su 

šiek-tiek patyrimo, geros algos.
JOHN BILOUS. 75-07 MAIN STREET.

FLUSHING, L. I. i .

CHAUFFEUR (Šiauferkos)
Dirbti po pietais. 8 valandos j dienų. 

Turi būti gerai patyrusios.
Klauskite Miss Wasilewska. Daniels Florist, 

427 5th Ave., Brooklyn.

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimą# 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)

DALIAI IR PILNAM LAIKUI 
Patyrimas Nereikalingas. 

Fabriko darbas. Nuolatinis.
GERA ALGA.

AMERICAN TACK CO. 
154 11TH AVĖ., N. Y. C.

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

BUCKMINSTER 4-3110 (99)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO
12th St. ir 4th Ave. 9-toa luboe.

Lie-
E n- 

tikslui

KREIPKITĖS I HOUSEKEEPER
HOTEL 

ALEXANDER HAMILTON
PATERSON, N. J.

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

ST.
(100)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$23.75 už 45 valandų savaitę 
PRISIDEDA BONAI

Lengvas fabriko darbas. DIENOM.

Skambinkite, STillwell 4-4900 
_____________________________ (104)

MERGINOS
LENGVAS DARBAS—JEWELRY, 
SCHEIN BROS., 4 W. 24TH ST.

_______  (101)

Kreipkitės 
Continental Insurance Co

SO MAIDEN LANE, 
Room 2109 

New York City.

MOTERYS
Nuardymui pamušalų 

nuo senų futrų.
GERA ALGA.

ANIMAL KINGDOM TOY CO.
39 WEST 21ST ST.

MOTERYS. Lengvas statymo darbas, uždė
jimas laibelių, 17-45, veiklios, mandagios. Pa
tyrimas nereikalingas. Geros valandos. Vedu
sios moterys. $20. Atsineškite savo drabužius.

COLLINS, 419 BROOME ST.

MAŠINISTAI. PIRMOS KLASĖS. PILNAI 
MOKANTI AMATĄ. SMULKUS AUKŠTO 
APSKAIČIAVIMO DARBAS. REIKIA TA- 

LIUOSAVIMO.
TRIEX TOOL. 429 BROOME ST.

(100)

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

ja duris. Telefonas RU. 2-6569.
(100)

Didelei Apdraudos Kompanijai

5 DIENŲ SAVAITĖ
Kreipdamosios nurodykite savo am

žių ir patyrimą, jei turite

BOX NO. 302,
20 WEST 43RD ST., N..Y.Naudingi Vyras ir Žmona

Dirbti dviem šeimynoj. Mažas namelis. Leng
vas privažiavimas. Žiemos laike gyventi 
apartmente East 60s apylinkėje. Rašykite, 

ateikite arba telefonuokite dėl daugiau 
informacijų

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

__ ___________________________ ; doo)

VYRAI 
Lavinti

VALANDĄ PRADŽIAI
dry cleaning ar skalbyklos darbo.

NELAVINTIEM
VALANDĄ PRADŽIAI 

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

(100)

Nedidelė Įstaiga
DIENŲ SAVAITĖ-— 36% V AL.

GERA ALGA
Kreipkitės

80 MAIDEN LANE, 
Room 2109 

New York City.

. MERGINOS 18 - 45
DARBAS ARTI JŪSŲ NAMU 

Lengvas, žingeidus darbas, kur nieko daugiau 
nereikia, kaip tik miklių pirštų ir tikro 

% noro mokytis.

100% KARINIS DARBAS
Gera Alga — Viršlaikiai

KURMAN ELECTRIC CO.
35-18 37TH STREET, L. I. C.

(101)

______________________________ (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.

VYRAI—MERGINOS—MOTERYS 
FABRIKO DARBAS

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

KIRKMAN SOAP
50 BRIDGE ST., BROOKLYN.

» (103)

ELIZABETH, N. J.
Balandžio 30 d. įvyks 

balius, kurį ruošia LDS 
LDP Kliubo salėje, 408 Court St. :
Pradžia 4 vai. dieną. Kviečiame į i 
balių kuopos narius ir nenarius, vie- j 
tinius ir iš apylinkės dalyvauti, ' 
linksmai praleisti laiką. — Kom.

(99-101)

ELEVEITERIŲ OPERATORĖS
East Side Viešbutyje. 

Gera Alga.
Linksmos darbo sąlygos.

KREIPKITĖS Į MR. MARTIN

THE BEVERLY HOTEL 
125 East 50th St.

MAŠINISTAI
Statymui automatiškų sriubų mašinų.

LAIKINAI AR PASTOVIAI 
Priimtini 1A Klasifikacijos. 

Vieta Brooklyn.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

MURRAY HILL 4-0873
(99)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
East Side Rezidencijiniam Viešbučiui. 

Gena alga ir linksmos aplinkybės.
Patyrimas Nereikalingas 

Kreipkitės | Housekeeper’s Ofisą

THE BEVERLY HOTEL
125 East 50th St.

’ • • * (100)

1 WEST CENTRAL AVENUE 
East Newark, New Jersey.

Pasitarimai Kasdien 9:15 iki 5 
Antradiunių ir Ketvirtadienių vakarais 

IKI 9 P.M.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimų.

AMERICAN 
SAFETY RAZOR CORP 

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

OHsMbehm

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
užgyrimą pataisymo prie Jung
tinių Valstijų konstitucijos bu
vo veltui.

Kovai prieš panaikinimą vai
kų darbo kardinolas panaudo
jo visus savo gabumus, visus 
bažnyčios “įstatymus” ir visą 
demagogiją. Pavyzdžiui, jis 
sakydavo, kad uždraudimas 
nepilnamečiams dirbti pakirs
tų pamatus šeimynai. Tai, gir
di, būtų įsiveržimas į šeimos 
šventyklą ir diktavimas, ką tė
vas ar motina turi daryti su 
savo vaikais!

Jis pats, aišku, šitam non
sensui netikėjo. Bet jo kapi
talistiniai pelnai reikalavo vai
kų darbo, tai jis už jį 
jo.

kardinolas 
su savimi

numirė, 
nei vie-

Dabar
Nenusinešė 
no dolerio.

Numirė
amžiaus. Bet šimtai tekstilės 
pramonėje vaikų išsėmė savo 
sveikatą ir turėjo paskui atsi
skirti su gyvaisiais nesulaukę 
nė pusės to amžiaus.

Ar kardinolas graužės ir 
gailėjosi už tas klaidas, kai 
atėjo paskutinės gyvenimo va
landos ir kai pamatė, kad vis
ką reikia palikti, niekas ne
žino.

PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, balandžio 30 d. 

tuvos Sūnų-Dukterų salėj, 29 
dicott St., įvyks svarbiam
bankietas ir koncertas. Pradžia 4 v. 
dieną. Koncerto programų dalyvaus 
Aido Choras, vadovaujant Karsokie- 
nei; Ignas Kubiliūnas, bostonietis; 
V. Motiejaitis; V. Šumskaitė. Taipgi 
rengėjai turi porą specialių numerių, 
kurių negarsina iš anksto. Parengi
mo visas pelnas skiriamas dovanom 
Lietuvių Kovotojų ir civiliems. Pra
šome dalyvauti. — Am. Liet. Dem. 
Tarybos Skyrius. (99-101)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, geg. 1 d. Liet. Taut. Na
mo Kambariuose: prašome visus na
rius dalyvauti susirinkime. Turime 
tinkamai prisirengti prie vasaros or
ganizuoto veikimo. — G. Shimaitis, 
Fin. Rast. (99-101)

NEW HAVĖN, CONN.
Balandžio 30 d. matysite suvai

dintą dramą iš dabartinio Lietuvos 
žmonių gyvenimo ir kovų prieš na
cius -r “Dėdės Silvestro Kieme,’’ 
parodo kaip Lietuvos liaudis kovoja 
prieš barbariškus hitlerininkus ir 
jiems parsidavėlius, kurie naciams 
tarnauja. Prie to bus graži progra
ma ir šokiai prie geros muzikos, 
Liet. Salėje, 243 Front St'., 3 vai. 
dieną. Kviečiame visus dalyvauti. — 
J. D. (99-101)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia pasilinks

minimo parę Raudonojo Kryžiaus 
naudai. įvyks balandžio 30 d., 2 v. 
dieną. Academy Hall, 103 Jackson 
St. Prašome skaitlingai dalyvauti, 
bus užkandžių ir dovanų. Tuomi pa- 
remsime naudingą 
įžanga 50c. — Kom

WILKES-BARRE, PA
LDS 

sezono 
certinę 
niškos
Kvartetas, 
Shenandoah, jaunuolės A. Ruzgiūtė 
ir A. Grigaičiūtė . skambins piano. 
Bus gera grupe šokikų ir pabaigoj 
gros gera orkestrą, kad galėsite į 
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)

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

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

(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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(104)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite!

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

GESO STOTIES 
APTARNAUTOJAS

TIRE MOUNTER 
TROKO DRAIVERIS

Gera proga patyrusioms vyrams.

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

(100)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
KAMBARIU TVARKYTOJOS

OPERATORIAI 
DARBININKAI BENDRAI 

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

BEN GREENHOLTZ 
476 Knickerbocker Avenue 

Brooklyn.

ŽINGEIDAUJANTIS NAUDOTI SAVO PATYRIMĄ 
EKSPERIMENTAVIMO DARBUI 

Su vienu iš
ŠALIES DIDŽIAUSIŲ TEXTILE IšDIRBĖJŲ 

Reikalaujama atliekamumo certifikato

PACIFIC MILLS
RESEARCH & DEVELOPMENT LABORATORIES

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)

Berniukai - Vyrai
DALIAI LAIKO 

RYTAIS JEI GALIMA 
RAŠTININKAI IR VYNIOTOJAI 

IŠSIUNTINĖJIMŲ 
DEPARTMENTE

Didelė Apdraudos Kompanija
DOWNTOWN NEW YORKE ' 

Kreipdamiesi nurodykite savo amžių 
ir kiek pageidaujate algos.

BOX NO. 302
20 WEST 43RD ST., N. Y. CITY

(105)

MEN
AGE 18 TO 50 

NO AGENCY FEE 
LEARN PRODUCTION 

NO EXPERIENCE NECESSARY 
CONVENIENT N.Y.C. LOCATION 

POST WAR OPPORTUNITY 
RAPID ADVANCEMENT 

APPLY 9 TO 1

EVERETT BROWN
Agency

17 John St. — Near Bway.

VYRAI AR BERNIUKAI
KAIPO PASIUNTINIAI
Gera Alga. Su Viršlaikiais, 

jeigu pageidaujama.
Kreipkitės

F. A. RINGLER CO.
40 PARK PL., N. Y. C.

(105)

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

SALADŲ IR SANDWICH DARYTOJAS $55 
BROILERIŲ VIRĖJAI $55. 

SHORT ORDER VIRĖJAI $55. 
FLOOR CAPTAINS $55.

MAISTO PATIKRINTO J AS -IR 
KASIERIUS $40.

ENDURO RESTAURANT
FLATBUSH, PRIE DeKALB AVE., 

BROOKLYN.

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’ SONS CO.

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

REIKIA 
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
Nuolat.

5 Dienų Savaitė
4 GEROS ALGOS 

Pokarinė Ateitis.

AMERICAN LINEN CO. 
210 W. 155th St. (100)

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

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

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

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

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

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

, 1-oz,
. 2-oz.

4-oz
16-oz

Valstija

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

MERGINOS IR MOTERYS 
APSAUGOKITE SAVO 

ATEITĮ 
PASTOVUS DARBAS 

IR 
PAKILIMAI

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

LAIKE MOKINIMOSI

TOOL DESIGNERS 
TOOL MAKERS 

MAŠINISTŲ 
DIE SETTERS

PAGELBINIŲ MAŠINISTŲ 
TURRET LATHE 

OPERUOTOJŲ 
PLATERS PAGELBININKŲ 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ 

apvalytoji;
GEROS DARBO SĄLYGOS 

LUNCH ROOM PATOGUMAI

MECHANIKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
$1.02 Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

141ST ST. & CANAL PL., BRONX
(105)

PAGELBININKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
73c Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

141ST ST. & CANAL PL., BRONX
(105)

MAŠINISTAI 
DIRBTUVĖS NAMUI.

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS. 
Būtina Pramone. 

PRIIMAMI NEPILIEČIAI. 
Pilnai patyrę prie 

LATHES
MILLING MAŠINŲ 

ABLIUOTOJAS 
PRIE STALO DARBAS 
$1.16 Į VALANDĄ 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai. 
HAISS MFG. CO.

141 ST ST. & CANAL PL., BRONX
(105)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

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

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

PENKTADIENĮ.
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.

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.

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS

KARINIUS DARBUS
REIKALAUJA

Keletos Vyrų Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS 
SU’GERA ALGA.

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

BROOKLYN, N. Y.
(103)

DARBAI GAUNAMI
PRIE

TRUMPŲ PRIVIRINIMŲ 
SKYLIŲ KERTAMŲJŲ 

MAŠINŲ 
TEKINIMŲ 
BUFAVIMŲ

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai. 
Patyrimas Nereikalingas. 

Reikalingas atliekamumo paliudijimas.
PRADINĖ ALGA 70c I VALANDĄ 

50 VALANDŲ SAVAITĖ
FIAT METAL 

MANUFACTURING CO.
21-85 BORDEN AVE., L. I. CITY. 

______________________________ (100)

VYRAI
Ice cream dirbtuvei. Patyrę prie pestorizavi- 
mo ir maišymo vyrai ; nuolatinio šaldymo 
operatoriai; taipgi vyrai, turinti patyrimo 

bendrai apie peninę. Pastovus darbas, 
puikiausa alga.

CLOVER GREEN DAIRIES, 
AMBOY AVE., 

WOODBRIDGE, N. J.
r WOODBRIDGE 8-0800

(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 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(104)

STENOGRAPHERS 
ir 

TYPISTS
Pilnam ir Daliai Laiko .

Didelei Apdraudos Kompanijai
5 DIENŲ SAVAITĖ

Kreipdamosios nurodykite savo am
žių ir patyrimą, jei turite

BOX NO. 302
20 WEST 43RD ST., N. Y.

RAŠTININKĖS
PILNAM LAIKUI 
DALIAI LAIKO

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 (8-čios lubos) 
________________________ (99)

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)

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.

Dino OPERATORES
Patyrusios

VAKARINIS DARBAS
3 VAKARAI I SAVAITĘ

6 IKI 9
Didelė Apdraudos Kompanija 

New York City.
Kreipdamosios nurodykite savo 

amžių, patyrimą ir kiek 
pageidaujate algos.
BOX NO. 302,

WEST 48RD ST., N. Y. CITY
(105)

Paityrimas Nereikalingas 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

3914 VALANDŲ SAVAITĖ 
IKI GEGUŽĖS 31

NUO TADA 3614 VALANDOS 
IKI RUGSĖJO PABAIGOS

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVĖS DARBININKĖS
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuosaviao 
pareiškimo.

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

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

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

MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMŲ 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMŲ

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

J2B

MERGINOS—MOTERYS
Pilnam ar Daliai Laiko 

Maisto ‘ Pakavimo Fabrikui 
Kreipkitės

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

BROOKLYN (6-TOS LUBOS) 
(IW»



Šeštas Puslapis

Kariškis ir Kiti Svečiai

Walter Žukas

3»'JW I

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

NevvWko^^^Zinios
Savaitei laiko parvyko iš tar

nybos Walter Žukas pas savo 
šeimą j Elizabeth, N. J. Žukas 
tarnauja U. S. armijoje jau 7 
mėnesiai. Dar pirmu kartu ga
vo paliuosavimą atostogoms.

Balandžio 25 d. karys Žu
kas aplankė Laisvės įstaigą. 
Visa šeima: Mary Stanelis, 
Žuko uošvė, Helen žukienė, jo 
motina, Milda žukienė, jo 
žmona ir pats Žukas. Kiekvie
nas po $2 apdovanojo dienraš
tį Laisvę.

Po atostogų, karys Žukas 
iš Georgia valstijos bus perkel
tas į Maryland valstiją. Bus 
arčiau namų ir dažniaus galės 
pasimatyti su šeima ir drau
gais.

Atnešta Drabužių Lietu 
vos Žmonėms

I

r

r

Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centran, 417 Lorimer St., 
Brooklyne, pastaruoju laiku 
atnešė drabužių iš Brooklyn© 
ir artimos apylinkės šie:

Helen Jeskevičiutė — pun
delį moteriai.

Anna Gilman — suknelių 
mergaitei, pasiuvus iš savo au
dimo.

Mrs. A. Rudaitienė — dra
bužių.

Lucy Nad varas — drabužių.
Geraldine Incas — maža 

mergaitė — savų aprėdų ir čo- 
kolado dėžutę.

S. Petkienė — daug drabu
žių.

M. Jakštienė pasiuvo pundą 
svederių ir kitų drabužių.

S. Thomsonienė — drabu
žių.

Už atsiųstus iš kitų miestų 
pundus, regis, yra siunčiami 
pakvitavimai. Jie kartu su at
neštais ant vietos neskelbia
ma, kadangi daugelis jų yra 
jau buvę arba bus skelbiami 
pačių atsiuntė jų koresponden
cijose iš tų kolonijų.

Prašom, Lauksim Talkos
Šią. visą savaitę bile kurio

mis dienos ar vakaro valando
mis ir ypač per visą dieną šeš
tadienį laukiame didžiausios 
talkos visokiems pataisų dar
bams, padėjimui atrinkti ir su
dėstyti rūšimis, krovimui į 
skrynias, skrynių užkalimui ir 
padėjimui perkilnoti į reikia
mas vietas.

Darbininkų laukia apie tūks
tantis gatavų išvalytų drabu
žių, taipgi daugiau pundų kas
dien ateina iš kitų miestų. Ar
tėjant 4-to siuntinio išsiunti
mo laikui, tų siuntinių skai
čius daugėja ir jie turi būti 
tuojau sutvarkyti, nes kitaip 
krautuvė pasidarys neįžengia
ma. Ir būtų skaudu, jeigu ga
tavai sunešti drabužiai turėtų 
užsilikti laukti 5-to siuntinio 
dėl nespėjimo jų sutvarkyti 
laiku pristatymui į ketvirtąjį 
siuntinį, kuris tikimasi išsiųsti 
apie gegužės pirmą.

Pagelbininkė.

Ketvirtad., Balandžio 27, 1944

KVIEČIAME Į GEGUŽINĘ 
PRAMOGA ŠEŠTADIENĮ

Pirmajai Gegužės paminėti 
įvyks Prakalbos su dainomis, 
muzika ir šokiais, šią subatą, 
balandžio 29 d., Laisvės sve-

Kalbėtojai pasakys trumpas 
prakalbėles apie svarbiuosius 
reikalus dabar ir po karo.

Programos pradžia 8 vai. 
vakare; durys atdaros nuo 7

PADĖKA

Tarp kitu pamarginimų bus 
muzikalių staigmenų. Gabios 
lietuvaitės gamina skanių už
kandžių. Bus alaus ir šiaip gė
rimų.

Kazimieras Mockus Mi
rė; Laidos Ketvirtadienį

Antradienį, balandžio 25 d., 
3-čią vai. ryto, Bushwick li
goninėje mirė Kazimieras 
Mockus. Gyveno po num. 411 
Autumn Ave.

Dienraščio Laisvės laidoj 
(bal. 25 d.) buvo pranešta 
apie jo ligą drg. V. Paukščio. 
Antradienį, apie 2:30 vai. die
ną skambino Laisvės Adminis
tracijai jo duktė, pranešdama, 
kad tėvas mirė.

Jo kūnas pašarvotas Feisler 
Funeral Parlors, 3358 Fulton 
St., arti Crescent St., Brookly
ne.

Laidotuvės įvyks balandžio 
27 d., 10 vai. ryto. Jo kūnas 
bus sudegintas Fresh Pond 
Krematorijoj, Maspethe.

Velionis nuliūdime paliko 
dukterį Mildred ir žentą Hen
ry W’hite. -

Mockus buvo ilgametis dien
raščio Laisvės skaitytojas, Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
narys ir uolus viso pažangiojo' 
judėjimo rėmėjas, pasišventęs 
Lietuvos žmonių draugas. Per 
ilgus metus, kada smetoniška
sis fašizmas slėgė Lietuvą, o 
šimtai jos geriausių sūnų ir 
dukterų buvo kankinami ka
lėjimuose ir koncentracijose, 
K. Mockus buvo vienu iš bū
relio labiausia pasišventusių 
liuosnorių jiems pagalbos tei
kėjų. Neraginamas, neprašo
mas asmeniškai, jis kas mė
nuo nunešdavo-nusiųsdavo sa
vo auką kalinių pagalbai per 
Lietuvos Draugų Komitetą. Ir 
su džiaugsmo ašaromis jis su
tiko žinią, kada, Lietuvos žmo
nėms paėmus į savo rankas 
krašta, 1940 m. vasara, tie ko- 
votojai tapo išlaisvinti.

Lietuvos žmonių laisvę ir 
laimę žiauriai sutrempus kru
vinajam Vokietijos fašizmui, 
K. Mockus ir vėl stojo pagal
bon Lietuvos žmonėms, pabė
gusiems nuo hitlerizmo į So
vietų Sąjungą ir ten stojusiems 
į mūšio ir darbo frontus kovo
ti už išlaisvinimą Lietuvos ir 
viso pasaulio nuo naciško-fa- 
šistiško amaro. Ir su didžiau
siu išsiilgimu laukė demokra
tijų galutinos pergalės ant fa
šizmo. Kaip gaila, kad jam ne
teko sulaukti tos džiaugsmo 
dienos .

Su mirtimi kuklaus ir ty
laus, bet giliai sąmoningo 
darbininko Kazio Mockaus, 
Lietuvos žmonės ir visas de
mokratinis judėjimas neteko
me vieno iš uoliausių ir pasi
šventusių rėmėjų kovos už 
laisvę ir gerovę visų žmonių.

Iškilmingai Įvesdintas 
Naujas Teisėjas

Teisėjas Nicholas Howard 
Pinto tapo prisiekdintas Kings 
County Teismo teisėju iškil
mingose ceremonijose, įvyku
siose balandžio 24-tą, Central 
Courts bildinge. Pinto buvo 
gubernatoriaus paskirtas toms 
pareigoms vieton neseniai mi
rusio velionio teisėjo Peter J. 
Brancato.

Teismabutis buvo pilnas jo 
asmeniškų draugų, taipgi par
tinių sandarbininkų iš jo pa
ties partijos — republikonų — 
ir daug žymių visuomenininkų 
iš kitų partijų.

Patys ateikite ir kitus 
veskite.

Nuoširdžiai kviečia,

atsi-

Aido Choras Kviečia ir 
Talkos Prašo

Šiuomj reiškiame širdingiau
sią padėką visiems draugams, 
draugėms, pažįstamiems bile 
kuomi prisidėjusioms prie 
mūsų tėvo-draugo F. Ramoš
kos šermenų ir laidotuvių. Dė
kojame draugui R. Mizarai už 
pasakytą gražią kalbą prie 
grabo, visiems suteikusiems 
gėles, paskutinį patarnavimą 
atsilankymu į šermenis ir pa
lydėjimą į kapus, taipgi gra- 
boriui Bieliauskui už mandagų 
patarpavimą.

Tariame ačiū visiems:
Velionio duktė May, 
Draugė S. Petkienė.

Aido Choras# kviečia visus 
savo gerus patrijotus-rėmėjus 
dalyvauti choro pavasariniame 
koncerte-baliuje iš anksto re
zervuojant tą dieną praleidi
mui su choru.

Koncertas-balius įvyks ge
gužės 20-tos vakarą, šeštadie
nį, Pil. Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Tuo pat kartu prašo visus 
esamus ir buvusius choro rė
mėjus padėti sukviesti į šį cho
ro vakarą gražias pramogas ir 
chorą su jo dainomis mylinčią 
publiką. Tai galite padaryti iš 
anksto parduodami tikietus, 
visur kur sutiktą brolį ar se
serį lietuvį pakalbinant į cho
ro vakarą.

Iš anksto tariame dėkui 
talką. G.

Šuo Įkando Vaikus
Nežinomas šuo nėrė į būrį 

40 vaikų prie parapijinės mo
kyklos, Fox ir Tiffany Sts., 
Bronx, ir apkandžiojo kojosna 
6 berniukus. Policistas šunį 
pagavo ir nuvežė į gyvulių 
globos draugijos patalpas, tė- 
myti-ištirti, ar nebus pasiutęs.

Maldnamių Vandalai 
Tebešiaučia

u z
N.

žydų Teologinės Semi- 
sienos, Broadway ir 

St., pereitą antradienį 
granito sienon rupiai 
kelios svastikos. Poli-

“Kumeliuko Taktika” 
Neapsimokėjo

Devyniolika asmenų pereitą 
trečiadienį Coney Island teis
me pasimokėjo po $5 bausmės 
už prasižengimus parkų taisy
klėms — už vaikščiojimą, kur 
nereikia vaikščioti ant .Beit 
Parkway.

Miestui būtų naudos, jeigu 
visur taip paimtų tuos, kurie 
nežaboti negali išmokti vaikš
čioti takais ar keliais. Mūsų 
miesto gatvėse tankiai pama
tysi vyrą, kuris eidamas tik 
dėl pasivaikščiojimo, per va
karą gal apėjęs visos apylin
kės užeigas, arba kūmą, be
tiksliai per dieną apibėgusią 
visas kūmas, priėjus juostelę 
prie šaligatvio žaliuojančios 
žolės nebegalint apeiti ar per
žengti, trempiant. Parkuose 
tas pats — tūlas klaikinės išti
są pusdienį, bet priėjęs kryž
kelę būtinai turės nutrempti 
kampo žolę. Suprantama, jei
gu tokiem begėdžiam būtų 
leista vandališkai siausti nesu- 
valdytiem, neužilgo užmirštu
me, kaip atrodo žolė, iš ža
liuojančių prietakių ir parkų 
liktų tik purvina, dulkėta pūs- 
tynė.

Numinti prietakiai ir par
kuose vejos kampai liūdnai 
primena, jog toje apylinkėje, 
tame 
daug 
nių.

mieste, dar gyvenama 
nesusikultūrinusių zmo-

Kabaretų savininkai skun
džiasi, kad dėl padidėjusių 
taksų ant prabanginių dalykų 
kabaretų biznis nupuolęs 60 
nuošimčių.

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 kviečia visus 
Kliubo narius biznio skyriaus direk
torių valdyba. — J. LeVanda, per 
sekr. (98-100)

Ant 
n arijos 
122nd 
atrasta 
įrėžtos
cija aiškina, būk tai galėjęs 
būti darbas paprastų vandalų, 
tačiau sunku įsivaizdinti, kad 
be pasirengimo, tinkamų įran
kių, su bile kuo galėtų kas į 
granitą įrėžti svastiką. Viskas 
rodo į naciškų*', elementų dar
bą, v

“One Inch from Victory”— 
(domus Karo Istorijos 

Rinkinys
Robert Velaise statomoji 

Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke, filmą 
“One Inch from Victory,” įdo
miai primena visą praėjusią 
šio karo istoriją, Hitlerio di
deles viltis ir pasitikėjimą, kad 
jis esąs jau tik už colio nuo 
pergales ant Sovietų Sąjungos 
ir po to ant viso pasaulio. Kar
tu parodo ir didelį hitlerininkų 
nustebimą-nusivylimą dėl to 
colio neperžengiamumo.

Iš pačių nacių atimtomis 
filmomis parodoma daugelis 
mūšių ir pirmais keliais mėne
siais buvusieji nacių pasiseki
mai rytų fronte. Parodoma 
priėjimas prie Leningrado, 
prie Maskvos, ir kitų miestų, 
pagaliau, prie Stalingrado. 
Verda žūt-būtinos kovos už jų

paėmimą, bet tas “colis“ taip 
ir pasiliko neperžengtas, o 
šimtus mylių prisieina žengti 
atgal ir tas žengimas atgal 
dar nėra paliovęs, jis eina ir 
eis iki nacizmas-fašizmas bus 
visiškai sunaikintas.

Filmos aiškinimą labai tin
kamai parašė ir įkalbėjo 
Quentin Reynolds, žymus ra
dio žinių perdavėjas, novelis- 
tas, straipsnių ir trumpų nove
lių rašytojas, autorius naujos 
knygos “The Curtain Rises,” 
buvęs karo korespondentas, 
lankęsis Sovietų Sąjungos, Ita
lijos ir šiaurinės Afrikos karo 
frontuose.

Vien tik dėl panaujinimo 
žinojimo karo svarbiųjų įvy
kių verta pamatyti šią filmą. 
Jos suderinimo darbą Robert 
Velaise atliko Pathe studijose, 
su Noel Meadow ir Maurice 
Lev priežiūroje produkcijos. 
Filmą skleidžiama per Scoop 
Productions. R.

Laisvės Skaitytojai Nori 
Žinoti, o Laisvė- 

Patamauti

Ne Visų Akims Vienodai 
Dalykai Atrodo

Prie 91st St. ir East River 
Drive, New Yorke, baigiama 
pastatyti miestava asphalto ša- 
pa, pavartojant naujoviškes- 
nę formą. Dėl to Modern Art 
Muziejus įdėjo bildingo pa
veikslą gegužės 24-tą atsida- 
rysiąnčion parodon “Art in 
Progress,” o miesto parkų ko- 
misionierius Moses bildingą 
pavadino “baisiu modernistiš- 
ku griozdu.” Diskusijos, be 
abejo, sukvies daug lankytojų 
parodos ir paties bildingo.

Tikėdamiesi pavasarį pribū- 
nant daugiau pieno, perkup- 
čiai nori gauti leidimą suvar
toti daugiau pieno darymui 
šaltainės.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

(;Q LIETUVIŠKAS kabaretas
5 O STANLEY MISIŪNAS

/ 1 SAVININKAI

Raiba Žuvis Iššaukė 
Netikėtą Parodą

Išsikalbėjus su žmonėmis, 
kurių šeimos nariai ar draugai 
kariškiai buvo atžymėti Lais
vėje, ne vienas klausia: “Kiek 
turėsiu mokėti?” Gal būt yra 
ir daugelis kitų, kuriems tas 
klausimas rūpi, tad nekenks 
visiems bendrai pasakyti, jog 
visi tokie žiniški pranešimai 
yra nemokami. Ir dienraštis 
yra pasiryžęs patarnauti vi
siems. Viskas, ko reikia, tai 
pranešti žinią dienraščiui jums 
parankiausiu būdu: asmeniš
kai, laišku ar telefonu, nes be 
pranešimo iš šeimos ar jos 
draugų dienraštis neturi gali
mybės sužinoti.

Tik paveikslų padarymo ne
dideles lėšas kas nors iš šei
mos ar draugų damoka, nes 
Laisvė vis dar neišgali įsigyti 
tam mašinų ir išlaikyti pa
veikslų darymo specialisto, 
siunčia tuos darbus kitur ir už 
juos turi užmokėti. Ž. R.

stambi žuvis 
nepaprastą

New Jersey žuvininkams at
vežus į Fulton Fish Market 
didelį laimikį žuvies, vadina
mos fluke, viena 
pasirodė turinti
raibumą, visiškai panašų į ja
ponišką “saulę, 
blemą. Kai kas pastebėjo, kad 
ž^uvis “netinkamai patrijotiš- 
ka.”

žuvelei, veikiausia, tas ap
simokėjo, nes vieton eiti tie
siai į puodą, sumanūs newyor- 
kiečiai ją išstatė parodon Fish
ery Council patalpose, 204 
Water St., o už įžangą gautus 
pinigus žada atiduoti Raud. 
Kryžiui.

Mrs. Irmgard Neugrig, 
Queens, pati nuėjo policijos 
stotin pasisakyti, kad jai atro
do, jog ji ką nors suvažinėjo. 
Iš nelaimės vietos ji buvo pa
bėgus, bet ten tvirtinai užgau
ta vienas asmuo ir sužeista ki
ti du.

vėliavos em-

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
ateivius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

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

Tel. EVergreen 7-6868

A

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

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

VALANDOS: 1 į2 ryte 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

nutovn

$4950

k?

DOlA-1 
maoison

OODOtSS 
OF '7UA®

(Isist. 28 m.)

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —-

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

jĮjf’i■ Jį

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

president
Ql
$4950

$3750

TAIPGI

w.

&

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

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

informacijų, prašome 
A. Kolendo, 327 

New York Cty.
(94-99)

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmayonėm ★ Molinos Dienai A Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos 

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN,' N. Y.

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Avė.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreea 4-9612




