
KRISLAI
Milijonas Mokslui. 
Su Protu ir širdžia. 
Parsidavėlio Balsas. 
Palaidburnio Zauna. 
Pamiršta Chinija. 
Gaila, kad Taip Reikia.

Rašo A. BIMBA

M. Baruch duoda 
mokslo reikalams, 
jieškojimui naujų

Bernard 
$1,100,000 
Pinigai eis 
būdą atsteigįmui sužeistu ve
teranų sveikatos.

Reikalas garbingas. Baruch 
yra liberališkų pažiūrų kapita
listas. Jis yra šios santvarkos 
gilus ekonomistas.

Būtų geriau, žinoma, jeigu 
mokslo plėtimui nereikėtų pra
šyti kapitalistinių aukų.

Tačiau daug geriau, jeigu 
Baruch tą milijoną paskyrė 
tam gražiam tikslui, negu jei 
jis jį būtų praleidęs šunų 
ba arkliui lenktynėms!

Prie socializmo mokslas 
visuomenės reikalas.

ar

inis

Profesorius Oscar Lange, 
lenkas veikėjas, jau pasiekė 
Maskvą. Jis atstovauja žymią 
Amerikos lenkų dalį. Jis yra 
vienas iš daugelio tų, kurie ne
pritaria ponų valdžiai ištrėmi
me.

Tai dar vienas įrodymas, 
kaip klaidinga yra visus ku
rios nors tautos žmones versti 
vienon krūvon ir lygiai smerk
ti, arba girti. Ne visi lenkai 
šovinistai. Yra žmonių su pro
tu ir širdžia.

Lenkų tauta po šio karo vėl 
pakils. Bet reikia tikėtis, kad 
šį sykį jai nebereikės Pilsuds
kių jungą vilkti. Jos vadai bus 
pažangūs žmonės.

Su tuo reikalu, veikiausiai, 
bus surišta ir ši prof. Lange 
misija.

vDarbo Žmonių 
Dienraštis
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5.000 TALKININKU BOMBANEŠIŲ PLEŠKINO VOKIEČIUS
Jungt. Valstijų ir Anglijos 

Lakūnai Numetė 8,500 Tonų 
Bombų j Nacius per 24 Vai.

akavo F r i e drichshaveną, 
Stuttgartą ir kitus fabriki
nius miestus Vokietijoj, 
Francijoj ir Belgijoj.

Apie 3000 Amerikos bom-

London bal. 28. — Penk
tadienį vėl keli šimtai Ame
rikos bombanešių sprogdino 
karines vokiečiu lėktuvu 
aikštes ir geležinkelius
šiaurinėj ir vidurinėj Fran-1 banešių dienos laiku dviem 
Gijoj.

United Press skaičiuoja, l naudojamus 
kad per 24 valandas 4,500 
iki 5,000 Amerikos ir Ang
lijos bombanešių paleido a- 
pie 8,500 tonų bombų į 
strateginius nacių punktus 
Vokietijoj, Francijoj ir Bel
gijoj-

Bent pora tūkstančių An
glijos bombanešių, neskai
tant pulkų lėktuvų kovoto

! atvejais pleškino vokiečių 
geležinkelių 

kiemus ir stotis Nancy, 
Toul ir kt. Francijoj. Jie 
taipgi ardė nacių tvirtumas 
šiaurinėje Francijoj, vadi
namame įsiveržimo ruože.

Amerikiečiai ir anglai nu
šovė keturis vokiečių lėktu
vus. Negrįžo 9 Amerikos 
bombanešiai ir 6 lengvieji 
lėktuvai. Anglai nustojo 36 

jų, ketvirtadienio naktį at-1 bombanešių.

HITLERININKAI SAKO, 
JOG SOVIETAI PRAKIRTO

JŲ LINIJAS RUMUNIJOJ
London, bal. 28. — Berly

no radijas vakar kelis kar
tus pranešė, kad Sovietų 
kariuomenė pradėjo smar
kią ataką linkui Jassy, Ru
munijos geležinkelių mazgo 
ir kai kur pralaužė vokie
čių - rumunų linijas. Naciai 
skelbė, kad paskui jie už
tverę tas spragas. — Balan
džio 10 d. raudonarmiečiai 
buvo už 5 mylių į šiaurius 
nuo Jassv. t/

Sovietų oficialis praneši
mas nemini Rumunijos 
fronto ir jau šešta diena 
paeiliui sako, jog 
svarbių atmainų 
fronte.

naikinta bei sunkiai sužalo
ta 65 nacių tankai ir nu
šauta 22 jų lėktuvai.

ITALIJOS ŠEŠIŲ PARTI 
JŲ VALDŽIA SUSITARĖ 

DĖL POLITIKOS

nebuvo 
jokiame

Amerikiečiai j Užėmė Visas 
Japonų Lėktuvų Aikštes 

llollandia Apylinkėje
Nauj. Guineja. — Jungti

nių Valstijų kariuomenė 
šturmu užėmė jau trečią ir 
paskutinę japonų lėktuvų 
aikštę Hollandia srityje, 
šiauriniame Naujosios Gui- 
nejos ruože. Šią pergalę ame
rikiečiai laimėjo šeštoj die
noj nuo savo įsiveržimo į 
Naujosios Guinejos krantus 
toj apylinkėj.

Tą pačią diena australai, 
be pasipriešinimo iš japonų 
pusės, užėmė Alexishaven
uostą, 8 mylios į šiaurius įvukus. 
nuo Madango, japonų tvir
tumos šiaurinėje Naujosios 
Guinejos srityje. Su tuo uo- Guinejos srityj įvykęs že- 
stu australai gavo ir priešų

lėktuvų aikštę.
Australijos kariuomenė 

taipgi atėmė iš japonų Sek 
salą, arti Naujosios Guine- 
jos. Bet australai tą salą 
išveržė iš priešų tiktai per 
įtūžusias kautynes.

Amerikos lakūnai sunai
kino dar 10 motorinių val
čių, kurios buvo pilnos japo
nų. Be to, amerikiečiai oro 
bombomis nuskandino du 
prekinius priešų laivus ir 
sudaužė du žvejinius jų lai- '

Neapolis.— Naujasis Ita
lijos ministerių kabinetas, 
sudarytas iš šešių didžiųjų, 
priešfašistinių partijų at
stovų, nutarė atidėti reika
lavimą, kad pasitrauktų ka
ralius Viktoras Emmanue- 
lis; taip pat atidėti kitus 
ginčijamus klausimus, iki 
visa Italija bus išlaisvinta 
ir jos piliečiai galės per 
visuotinus balsavimus iš
spręsti pamatinius politikos 
dalykus.

Ministerių kabinetas pa
darė sekamus tarimus:

Pagaminti planą, pagal 
kurį italai išsirinks steigia
mąjį seimą.

Atsišaukt į vokiečių už
imtos Italijos dalies žmones, 
kad Pirmąją Gegužės jie 
minėtų, pasmardindami ko
vą prieš hitlerininkus.

Didinti karo pastangas 
prieš vokiečius.

Daryti įvairius žingsnius 
pagerinimui žmonių būklės 
ir nuslopinimui juodojo 
marketo.

Skirti 200,000,000 lirų pi
nigų sunaikintoms per ka
rą sritims atsteigti.

Ministerių kabineto posė
dyje dalyvavo ir italų ko
munistų vadas Palmiro Ta- 
gliatti, ministeris be port
felio.

Pranešama, kad Nauj.

mes drebėjimas.
STANISLAVOVO 
TE NUŠLUOTAS VO

KIEČIŲ PULKAS
London. — Maskvos ra

dijas pranešė, kad vokiečiai 
į pietų rytus nuo Stanisla- 
vovo kartotinai atakavo so
vietines linijas, jieškodami 
silpnesnių vietų jose. Nacių 
atakos buvo atmuštos; vie
noje vietoje nušluotas visas 
vokiečių pulkas. Kiti hitle
rininkai sumišime pabėgo. 
Raudonarmiečiai suėmė 
daug priešų ir tarp kitko 
pagrobė 27 jų kanu oi es.

Sovietų lakūnai nuskandi
no Juodojoj Jūroj dar pen
kias dideles motorines vo
kiečių valtis ir tris karinius 
laivukus, Sevastopolio sri
ty j.

Bal. 26 d. visuose sovie
tiniuose frontuose buvo su-

FRON-
Kareiviai Išneše Laukan Ward 
Komp. Galvą, Darbo Unijų ir 

Roosevelto Valdžios Priešą
W. ' ____ '___

Chicago. — Du kareiviai 
nešte išnešė iš jo raštinės 
Sewellį Avery, Montgome
ry Ward kompanijos pir
mininką. Tai todėl, jog ka
riuomenei užėmus kompani
jos patalpas, pagal prez. 
Roosevelto įsakymą, Avery 
atsisakė bendradarbiauti su 
valdžia ir nėjo iš kompani
jos raštinės. Nešamas lau
kan, Avery keikė Roosevel
to valdžią.

Montgomery Ward, antra 
didžiausia Amerikoj kom
panija, pardavinėjanti pre
kes siuntiniais, pirmiau at-

Generolo Stilwellio Ka
riai Nutrenkė Japonus 

6 Myl. AtgalSakoma, kad prieš 
dienas iš Berlyno per
kalbėjo buvęs Lietuvos konsu
las Chicagoje ponas Kalvaitis. 
Jis labai išgyręs nacius ir ra
ginęs lietuvius remti okupan-' 
tus.

Kai Kalvaitis gyveno Chica- nu pasipriešinimo nugar- 
goje ir “atstovavo Lietuvą,” i kaulį šiaurinėje Burmoje. 
beveik vienoje lovoje gulėda-1 Prasiverždami per Mo- 
vo su Grigaičiu. Naujienos tą i gaung klonio raistus, jie nu- 
išgamą į padanges keldavo. grūdo priešus dar 6 mylias 

------- | atgal ir užėmė pozicijas tik- 
Keleivio palaidburniai irgi taį ug 45 my]įų nuo ge]e- 

pasveikino žymųjį lietuvių tau- žinkelio stoties Myitkinos,

kelias 
radiją

Berlynas Pranašauja 
Greitą Įsiveržimą 
Į Vakarą Europą

Ceylon. — Generolo Jo
seph© W. Stilwellio komam 

Iduojami chinai ir amerikie- 
* "flff1 čiai, atrodo, perlaužė japo-

tos poetą Liudą Girą. Girdi, 
tai 
tai 
kas

Kuomi 
nusidėjo ? 
jis savo 
plunksną 
prieš hitlerinius plėšikus.

Už tai jam negali dovanoti 
peckeliai iš Keleivio.

‘lietuviško spenio poetas,” 
kvislinginis šmutas,” “slie- 

ir t.t.
poetas Gira jiems 

Ogi tik tuomi, kad 
protą, gabumus ir 

panaudoja kovai

Kaip nekalbėsime, bet Chi- 
nijos padėtis be galo sunki. 
.Japonai vėl ten juda ir užima 
naujas vietas.

Kadangi mes čia Amerikoje 
taip užimti kitais kovos fron
tais, tai Chinijos įvykiai kažin 
kaip yra pamiršti. Spaudoje 
apie ją tik prabėgomis prisi
menama.

O Chinija turės būti pats di
džiausias faktorius galutinam 
laimėjimui šio karo prieš Ja
poniją.

Iš New Yorko Washingto- 
nan važiuoja trijų dešimtų 
žmonių delegacija. Ji darys 
spaudimą į senatorius, kad jie 
balsuotų už Anti-Poll Bilių.

Kai pamisliji, tai juk toks 
didelis laiko ir spėkų eikvoji
mas. Bet ką padarysi, kad taip 
reikia. Nereikėtų, jeigu Senate 
nebūtų storžievių, kurie užsi
spyrusiai nori pietinėse vals
tijose išlaikyti nedemokratinę 
balsavimų sistemą.

PARTIZANAI UŽĖMĖ 
SVARBIĄ SALĄ

Jugoslavijos partizanai 
atėmė iš vokiečių kariniai 
svarbią Korula salą už my
lios nuo kranto.

Jau 14 dienų Vokietija 
puolama iš oro.

japonų tvirtumos.
Nuo dabartinių ameri

kiečių - chinų pozicijų te- 
h^ka^l20 mylios iki garsio
jo Burmos Kelio, automobi
linio plento, einančio iš Bur
mos į Chiniją.

JAU TŪKSTANČIAI 
LĖKTUVŲ PUOLA 

JAPONUS
Hutchinson, Kan.— Ame

rikos oro laivyno vice-sek- 
retorius, A. L. Gates pra
nešė, jog paskutiniu laiku 
jau po 1,000 amerikinių lėk
tuvų bombarduoja japonus 
Ramiojo Vandenyno salose.

Lenką Kunigas ir Profe
sorius į Maskvą

New York. — Sovietų Są- 
jungon vyksta lenkų kata
likų kunigas Stanislovas 
Orlemanski, fašistų priešas. 
Pranešama, kad Chicagos 
Universiteto profesorius O. 
Lange, lenkų darbininkų 
vadas, jau pasiekė Maskvą.

Kunigas Orlemanski iš 
Springfield, Mass., yra į- 
steigęs Kosciuško Legioną 
Amerikoje, remti 
Kosciuško diviziją, 
jančią sovietiniame 
prieš vokiečius.

Kun. Orlemanski 
jog dabartinė lenkų 
racinė valdžia Londone vi
sai neatstovauja Lenkijos 
žmonių, o kad “jinai savi
nas! Sovietų Ukrainos ir 
Baltarusijos žemes, tai jau 
tikra nesąmonė.”

lenkų 
kovo- 
fronte

sako, 
emig-

London, bal. 28. — Berly
no radijas tvirtino, kad a- 
merikiečiai ir anglai po ko
kių dviejų savaičių darysią 
įsiveržimą į Vakarų Euro
pą. Berlynas sakė, kad tal
kininkai sutelkę didelį skai
čių įsiveržimo laivų ties 
pietiniai - vakarine ir ryti
ne Anglija. Naciai gyrėsi, 
kad jų lakūnai daugmeniš- 
kai bombardavę tuos anglų- 
amerikiečių laivus.

(Jokios talkininkų žinios 
nepatvirtina, kad vokiečiai 
būtų atakavę amerikiečių ir 
anglų laivų sutelkimus.)

Dewey, Žymusis Republikonų Kandidatas, Jau Kalba 
Apie Gerų Santykių Reikalą su Sovietais po Karo

New York. — šios vals
tijos gubernatorius, Tho
mas E. Dewey pareiškė, jog 
Amerika turėtų ir po karo 
palaikyti “rimtus 
kius”
Rusija ir Chinija.

Savo kalboj pokilyj Laik-

santy-
su Anglija, Sovietų

Uždaryti Išvykimai 
Iš Anglijos

London, bal. 28. — Nuo 
šiol iki talkininkų įsivere- 
žimo į Vakarų Europą, 
anglų valdžia uždraudė 
bet kam išplaukt’ ar iš- 
lėkt iš Anglijos, apart at
sitikimų, kur yra toks 
greitas karinis reikalas, 
kad asmuo ar asmenys 
būtinai turi tuoj aus iš
vykt iš Anglijos. Jau pir
miau anglų vyriausybė 
užgynė iškeliaut iš 
Anglijos bet kurių kra
štų diplomatams, išsky
rus tiktai J u n g t inių 
Valstijų, Sovietų ir Ang
lijos dominijų diplomatus. 
Tokiais uždraudimais An
glija saugo karinius ang
lų - amerikiečių sekretus 
nuo nacių.

■

Pats Dewey, Buvęs Atviras Sovietu Priešas, Sako, Jog 
Amerikiečiai Užjaučia ir Gerbia Sovietų Žmones

raščių Leidėjų Sąjungos 
Dewey, žymiausias republi
konų kandidatas į prezi
dentus, dar pirmą kartą pri
siminė, kad ir pokariniame 
liakotarpyje reikėtų laiky
tis draugiškumo linkui 
Sovietų. O iki šiol Dewey 
visuomet rodė priešingumą 
Sovietų Sąjungai. 1940 m. 
jis smerkė prezid. Roosevel- 
tą už pripažinimą Sovietų 
vyriausybės.

Kodėl dabar Dewey siūlo 
gerus santykius su Sovie
tais? Viena, todėl, kad dau
guma Amerikos piliečių 
mato tą reikalą. Antra, to
dėl, kad daugelis pažanges
nių republikonų nebalsuotų 
už Dewey, jeigu jis išstotų 
prieš Sovietų Sąjungą. Tai
gi ir pats Dewey šį kartą 
jau ve kaip kalbėjo apie So
vietus:

“Amerikiečiai užjaučia 
Sovietų Sąjungos tautas ir 
turi gilią pagarbą joms”, o 
vidujinės politikos skirtu
mai tarp Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų “neturi kelti pasižadėję remt Dewey kau

trynimosi tarp šiųdviejų 
kraštų, jeigu mes j ieškome 
ir randame daugelį prakti- 
kinių būdų, kuriais galime 
darbuotis bendrajam tiks
lui (ypač taikai palaikyti).

“Rusų reikalams vado
vauja tvirto nusistatymo 
vadai, kurie žiūri į dalykus 
taip, kaip dalykai tikrumoj 
yra. Mums. nieko nereikia 
bijoti, jeigu mes patys bū
sime lygiai daiktiški ir at
sidavę savo kraštui. Tokia
me atsitikime Jungtinės 
Valstijos ir Rusija gali su 
atvirumu vesti tarpusavio 
reikalus, ir kartu auklėti 
tvirtą savitarpinę pagarbą 
ir draugiškumą.”

O vis dėlto Dewey vienoj 
savo kalbos vietoje sudve
jojo, sakydamas, kad Ame
rika turi palaikyti pokarinę 
sąjungą su Anglija, ir “aš 
tikiuosi, taip pat su Rusija 
ir Chinija.”

Žymėtina, jog tokie reak
ciniai republikonų vadai, 
kaip McCormick, G. L. K. 
Smith ir Clare Hoffman,

didatūrą į prezidentus, yra 
priešingi draugiškumo poli
tikai linkui Sovietų, kurią 
dabar skelbė Dewey. Tie 
republikonų vadai taipgi 
nenori, kad karas būtų ve
damas iki visiško fašistų 
Ašies' sutriuškinimo.

nietė valdinės Karo Darbų 
Tarybos įsakymą atgal pri
imti streikuojančius darbi
ninkus - tarnautojus tokio
mis pat sąlygomis, kaip se
nojoj, išsibaigusioj sutartyj 
su CIO unija, o paskui leist 
darbininkam laisvai nusi- 
balsuot, ar jie pageidauja 
tos unijos ar ne.

Prez. Rooseveltas pakar
tojo tą įsakymą. Bet Mont
gomery Ward kompanija 
nepaisė valdžios įsakymų. 
Todėl prezidentas pasiuntė 
kariuomenę ir perėmė kom
panijos įstaigas į prekybos 
department© rankas.

Chicago Tribune ir Ame
rica First gaivalai, glostan
tieji fašistų Ašį, kelia di
džiausią lermą, kad ta kom
panija perimta į valdžios 
rankas ir laukan išneštas 
jos pirmininkasjos pirmininkas (kuriam 
buvo mokama po $100,000 
algos per metus).

Trukšmas Tarp Kongreso 
Atžagareivių

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Cl. EI 
Hoffman, atžagareivis de-

Naciai Grobia Suomius ™ok;’atas senatorius H. F.
iki Gyvo Kaulo

Maskva.—Vokiečiai fak- 
tinai atkirto sau šiaurinį 
Suomijos kampą taip, kad 
joks suomis negali be vo
kiečių leidimo pereit per 
nacių liniją. O tame kam
pe hitlerininkai plėšia 
suomių valstiečių gyvu
lius ir grūdus, nepalikda
mi jiem net sėklų. Jie su
varė daugelį suomių. į 
prievartos darbus ir taip 
gyventojų rankomis vi
sais garais kerta Suomi
jos miškus, plėšia sau ni
kelį ir kitus gamtinius 
turtus. Naciai padirbinė
ja ir Suomijos pinigus. 
O už bet kokį pasipriešini
mą tuojau sušaudo suo
mius.

Byrd ir panašūs elementai 
i iš abiejų partijų reikalau
ja, kad kongresas ištirtų, 
kaip tai valdžia galėjo už-’ 
imt Montgomery Ward 
kompaniją ir išmest jos pir
mininką iš raštinės. Kodėl, 
girdi, Roosevelto valdžia 
švelniai elgėsi su angliaka
siais, kuomet jie streikavo? 
— klausia tie reakcininkai.

15 Darbininkų Žuvo Per 
Gaisrą Taisomam Laive

Portsmouth, Va. — Per 
gaisrą viename laive žuvo 
15 darbininkų to laivo dug
ne. 20 kitų aptroško dū
mais, bet buvo atgaivinti.

Romos radijas sakė, kad 
talkininkų lėktuvai vėl mė 
tę bombas Romon.

... < < -.are



Antras Puslapis Jthuaiuan Daily šeštadienis, Baland. 29,' 1944

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-3878 
President Jos. Weiss

Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...................... $6.50
United States, six months ..................  $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ....................  $7.00
Brooklyn, N. ¥., six months ..............  $3.75
Foreign countries, per year ................  $8.00
Canada and Brazil, per year ..............  $7.00
Canada and Brazil, six months    $3.75

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

Act of March 3, 1879.

Paaiški, Kam Reikalinga SLA 
“Speciali Komisija”.

Mes andai rašėme apie SLA “specia- 
lės komisijos” “paaiškinimą” to Susi
vienijimo nariams, kodėl virš 11,000 SLA 
narių turi būti pakeltos mėnesinės mo- 
kestys. Tas paaiškinimas, žinoma, nieko 
nepaaiškino, o tik dar labiau suvėlė patį 
reikalą.

Kai kuriems žmonėms buvo neaišku, 
kam buvo reikalinga toji specijalė ko
misija, kuomet tokį “paaiškinimą” galė
jo patiekti pild. taryba bei pati Tėvynė.

Gavome Tėvynę iš bal. 28 d., kur de
damas tolimesnis tos komisijos “paaiš
kinimas.” Na, ir šis jau biskelį nušviečia 
patį komisijos paskyrimo reikalingumą. 
Komisija pasisako, kad “stengėsi kiek 
galima įsigilinti Į tolimesnę Susivieniji
mo praeitį ir vėliausių laikų organizaci
jos padėtį, kad surasti tikruosius kalti
ninkus.”

Kas gi tie kaltininkai? Pirmiausiai ko
misija pareiškia, jog dėl nemalonios SLA 
padėties negalima kaltinti nei buvusiųjų 
nei esamųjų pild. tarybos narių! Kitais 
žodžiais, “specialės komisijos” reikalin
gumas keri tame, kad nubaltinti SLA 
buvusią ir esamąją vadovybę!

Tai kas gi dėl apverktinos padėties 
kaltas? “Specialė komisija” suranda: 
kalta “besikeičianti ekonominė struktū
ra” (?! — Laisvės Red.) ir “kaltinin
kais galima skaityti ir tuos SLA narius, 
kurie laikosi nusistatymo: kuomažiau- 
siai į organizaciją įmokėti ir kuodau- 
giausiai iš jos gauti.”

Kiek tai liečia “ekonominę struktūrą” 
— ji, kiekvienas žino,—esminiai niekur 
nepasikeitė. Ekonominė struktūra mūsų 
krašte gyvuoja ta pati nuo Civilio Karo 
laikų. Na, o SLA nariai — toki patys 
žmonės, kaip ir kitose organizacijose. 
Kiekvienos organizacijos narys, mokėda
mas duokles, aišku, nori, kad jos būtų 
kuomažiausios. Tačiau, argi jiems, na
riams, nebuvo sakyta, kad jų mokamos 
duoklės į SLA garantuos jų apdraudų 
sumas, kurias jie pasirinko įstodami į 
SLA?

0 jeigu šiandien tos garantijos nėra, 
jeigu jų mokėtos per ilgus metus duok
lės, pasirodo buvusios mažos ir narių pa
sirinktųjų apdraudos sumų negarantuo
ja, tai ar už tai galima kaltinti narius? 
Argi ne vadovybė dėl to kalta?

Per metų eilę mokėjęs savo duokles, 
narys tikėjosi, kad jam numirus, jo na
miškiai, jo giminės gaus apdraudos su
mą, nusakytą konstitucijoje. Jam taip 
nuolat teigė SLA organas, jam taip sakė 
pild’. taryba, jam taip sakė kuopos val
dyba. Na, ir šiandien tam nariui jau sa
koma, kad jo sumokėtos į SLA duoklės 
negarantuoja jam pasirinktosios ap
draudos sumos; jis, SLA narys, turįs 
pereit į kitą skyrių, mokėti didesnę mo
kestį, jei nori, kad jo pasirinktoji ap
draudos suma būtų garantuota!

Žmonės, kurie dėl šitokio dalyko kalti
na SLA narius, kurie nejieško kaltininkų 
kitur, pasirodo, arba nieko apie apdrau- 
dbs biznį nesupranta, arba tiksliai ban- 
tfo visuomenei neteisybę sakyti!

Arba paimkime kitą su tuo susijusį 
klausimą. “Specialė komisija” skelbia, 
kad “josios žiniomis” SLA ”yra admini
struojamas su mažesnėmis išlaidomis, 
negu kitos fraternalės organizacijos.”

Prastos tos komisijos “žinios”. Kodėl 
komisija negalėjo paprasto elementario 
dalyko-padaryti: susipažinti, kaip admi
nistruojami kiti lietuvių Susivienijimai? 
Ji būtų suradusi įdomių davinių.

Tegu toji komisija būtų kreipusis, sa
kysime, į LDS Centrą patirti, kaip jis 
administruojamas, kad iš jo gavusi pa
mokas galėtų pasiūlyti SLA nariams. 
“Specijalė komisija” būtų suradusi, be 
kitų, tokius faktus:
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SLA turi’:arti 15-ką tūkstančių na-
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LDS turi arti 9-nius tūkstančius na
rių.

Vadinasi, SLA turi apie 6 tūkstančiais 
narių daugiau, negu LDS.

Na, kaipgi su darbininkių, raštinių 
tarnautojų algomis? Komisija būtų su
radusi, kad LDS raštinės darbininkės, 
tarnautojos, gauna didesnes algas, kaip 
SLA raštinės tarnautojos.

O kaip su viršininkų, nedirbančių 
centruose, algomis?

LDS prezidentas per metus gauna 
$100 algos.

SLA prezidentas — $1,200 per metus 
algos.

LDS iždininkas gauna per mėnesį $25 
algos.

SLA iždininkas gauna per mėnesį $150 
algos!

Tegu komisija palygina abiejų Susi
vienijimų narių skaičių ir, proporciona- 
liai, jų viršininkų algas, o pamatys, koks 
milžiniškas skirtumas!

Paskui, tegu “specijalė komisija” pa
studijuoja keliones ir sugaištis LDS cen
tro valdybos narių ir tesugretina jas su 
SLA pild. tarybos narių “kelionėmis ir 
sugaištimis”! Pamatys ji, kokis skirtu
mas!

Ten, kur LDS Centro Valdybos virši
ninkui pripuola TO dolerių, SLA viršinin
kui — virš šimtas dolerių! Kur LDS vir
šininku pripuola 100 dolerių, ten SLA 
viršininkui — virš $1,000 dolerių!

Jeigu “specialei komisijai” rūpėtų Su
sivienijimo gerovė, tai ji, ot, tokius pa
lyginimus ir turėtų padaryti, ir tą viską 
raportuoti busimajam SLA seimui.

“Pataisius” “išlaidas ir sugaištis”, su
stiprėtų SLA iždas, SLA pradėtų išbristi 
iš nemalonių prietykių ir visa to Susivie
nijimo padangė nušvistų. Įvedus į SLA 
griežtesnę ekonomiją, beje, veikiausiai iš 
jos ‘vadų” pradėtų nešdintis visokį 
“mokslo vyrai”, užleisdami vietas “pa
prastiems žmoneliams”, kurie SLA tik
rai galėtų pastatyti ant kojų.

Deja, “specialė komisija” nėra, matyt, 
paskirta tam. Ji paskirta teisinimui vir
šininkų ir kaltinimui SLA narių.

Na, ir ji savo rolę gan darniai atlieka!

Montgomery Ward Kompanijos 
Kankiniai.

Prezidentas Rooseveltas andai įsakė 
didžiulei Montgomery Ward kompanijai 
(jos generalinis ofisas yra Chicagoje) 
tartis su darbininkais, pripažinti jų uni
ją ir baigti darbininkų streiką, kuris di
džiai kenkia karo pastangoms.

Tačiau Ward kompanijos viršininkai, 
ypačiai jos prezidentas Sewell Avery, 
■atsisako prezidento patarimų klausyti, 
atsisako pripažinti darbininkų uniją.

Dienraštis Vilnis dėl to teisingai pa
stebėjo:

“Tokis Montgomery Ward kompanijos 
elgėsis patsai savaime yra kenkimas ka
ro pastangoms. Jis vertė prezidentą pa
dėti karo reikalus į šalį ir imtis spręsti 
šios kompanijos keisą. Taigi, jis atitrau
kė prezidentą nuo pačių svarbiausių rei
kalų, kad ir neilgam laikui. Tas kompa
nijos elgėsis taipgi privertė darbininkus 
streikuoti, o tai taipjau kenkia karo pa
stangoms. Darbininkams neliko kito ke
lio kaip streikas.

“Šitai pripažindamas prezidentas 
Rooseveltas reikalauja streiką baigti ir 
darbininkai balsuos unijos klausimą kaip 
patvarkyta War Labor Boardo.

“Taigi, po tiek trukdymo, po tiek ken
kimo karo pastangoms, kompanija vis- 
tiek turės priimti WLB nuosprendį. Pri
imdama pirmiąus ji būtų ir sau lėšų ir 
laiko sutaupius, streiko išvengus ir karo 
pastangoms nekenkus.”

Na, ir šis p. Avery ožiškas- užsispyri
mas privertė vyriausybę imtis griežtes
nių priemonių: perimti visus kompani
jos reikalus vyriausybės žinion, net ka
riuomenę tam reikalui panaudojant.

Reakcininkas p. Avery atsiskė gra
žiuoju perduoti vyriausybės žinion savo 
kompaniją, aiškindamasis tuomi, būk ši 
kompanija nesanti “karinė pramonė”. 
Tiesa, tiesioginiai ji nėra karinė pramo
nė, bet netiesioginiai — taip. Ir dėl to 
vyriausybė turėjo pilną teisę įsikišti ir 
laikinai valdyti kompanijos biznį, iki 
streikas užsibaigs ir viskas susitvarkys.

Dabar p. Avery ir jo šalininkai bando 
Vaidinti kankinius: girdi, juos vyriausy
bė skriaudžianti. Bet patrijotingoji vi
suomenė puikiai supranta, kad toki, kaip 
p. Avery,-yra ne kankiniai, o kenkėjai- 
mūsų kraštui, vedančiajam milžinišką 
karą s.u fašistine Ašimi.

RAUDONOJI ARMIJA PARUOŠĖ DIRVA ANTRAJAM FRONTUI
Greitai bus trys metai, kaip 

Raudonoji Armija didvyriškai 
kriušina hitlerizmo jėgas ne 
vien išgelbėdama Sovietų Są
jungą, bet ir visą pasaulį nuo 
barbarų tironijos.

Hitlerizmas yra bjauriau
sias žmonių pavergimas. Hitle
ris ir jo šaika buvo pasimoję 
pavergti pasaulį, darbo gyvu
lių padėtin pastatyti visas ki
tas tautas. Ir tik Sovietų Są
jungos vyriausybes ir koman- 
dierių sugabumas, liaudies pa
sišventimas ir Raudonosios Ar
mijos narsa sukriušino Hitlerio 
“blitz-krygus,” ištaškė pasakas 
apie “nesumušamą” jo armi
ją, apie “viršžmogį” hitleri
ninką.

D i d v y ringos Raudonosios 
Armijos kovos ne vien išnaiki
no milionus tų dvikojų žvėrių, 
bet parodė laisvę mylinčiam 
pasauliui, kaip reikia ginti sa
vo teises, suteikė progą Jung
tinėms Valstijoms ir Anglijai 
paruošti milžiniškas jėgas ir 
didžius kiekius ginklų.

Pergalių Menesis
Balandžio mėnesis buvo 

Raudonosios Armijos didelių 
pergalių mėnesis, Hitlerio ir jo 
talkininkų pralaimėjimo mė
nesis. Balandžio mėnesį Rau
donoji Armija išlaisvino apie 
70,000 ketvirtai niškų mylių 
Sovietų Ukrainos, Sovietų Mol
davijos ir Krymo Sovietinės 
Respublikos.

Očakovas, Odessa, Tiraspo- 
lis, Černovicai, Kolomyja, 
Tarnopolius, S i m foro polius, 
Koreas, Evpatorija, Feodosija 
ir daug kitų didelių ir svarbių 
miestų išlaisvinta.

Kryme, Raudonoji Armija 
prispyrė vokiečių ir rumunų 
fašistų likučius Sevastopoliuj 
ir naikina. Sovietų Sąjungos 
didvyriai, 1941-1942 metais, 
virš aštuonis mėnesius gynė 
Sevastopolį. Neilgai fašistai 
ten išsilaikys, nors jie naudo
jasi raudonarmiečių tų laikų 
apsigynimo pozicijomis. Odcs- 
soj, 1941 met&is, Raudonoji 
Armija išsilaikė 65 dienas ir 
sunaikino apie 300,00(1 rumu
nų ir vokiečių. Hitlerio “ne
įveikiama” armija ten neišsi
laikė nei 24 valandų!

Mažai beliko išlaisvinti So
vietų Ukrainos, didelis plotas 
išlaisvintas Sovietų Moldavi
jos. Raudonoji Armija nusivi
jo priešus Rumunijon ir drau
gingai buvo pasitikta rumunų 
valstiečiu ir darbininkų. Rau
donoji Armija pasiekė fašisti
nės Vengrijos sieną Karpatų 
kalnuose, ir stovi prie čecho- 
slovakijos sienos, kurios par
tizanai jau užmezgė ryšius su 
Raudonąja Armija. Maršalų 
Konevo ir Žukovo armijas ski
ria tik 300 mylių atsta nuo 
didvyringos Jugoslavijos mar
šalo Tito armijos !

Salvos Maskvoj ir Hitlerio 
“Advokatai”

Reikia būti didžiausiam ne
susipratėliui, kad šiandien ti
kėti Hitlerio pranešimams, kad 
jam “Viskas eina pagal pla-, 
na.” Nejaugi jis veržėsi į So
vietų Sąjungą, didžiausiu 

Pranešimas, kad prekiautojas paėmė 15 centų virš 
lubinės kainos, Kenavimo ir Žemdirbystės Darbininkų 
Unijos, CIO; viršininkui Harry Koger, New Orleans, at
nešė $100 čekį. Dalykas tame: buvo paskelbta dovanos 
raportavusiam, kurias turėjo sumokėti raportuotasis. Iš 
kairės: R. W. Starnes^ Lezin L’Hoste, Koger, Fred Pei- 
per, unijos veikėjai. L’Hoste yra darbininkų atstovu 
Kainų Administracijos komitete. (Federated Pictures).

triukšmu gyrėsi, kaip užimdi- 
nėjo miestus tik tam; kad pas
kui “pagal planą” bėgti šim
tus mylių atgal?

Nuo Priekaukazijos, Mozdo- 
ko iki Karpatų kalnų yra virš 
1,200 mylių. Nuo Stalingrado 
iki Tarnopolio apie 1,000 my
lių! Tiek hitlerininkai ėjo pir
myn, tiek “pagal planą” jie 
bėgo atgal. Milionai Hitlerio 
razbaininkų pūva Sovietų Są
jungoj. Vien į dvi savaites 
Kryme naciai ir rumunai ne
teko 29,000 užmuštų ir 41,000 
į nelaisvę suimtų. O kur dar 
sužeisti, kurių* paprastai būna 
tris kartus tiek, kiek užmuštų!

Vien maršalo Žukovo armi
jos nuo kovo 4 iki 31 dienos, 
tai yra, į 28 dienas, atvadavo 
17,000 ketvirtainių mylių plo
tą, sumušė 30 nacių divizijų. 
Hitleris tame fronte neteko 
208,260 užmuštų ir į nelais
vę suimtų karių, 2,187 tankų, 
4,602 kanuolių, 2,676 mino
svaidžių ir 53,897 automobi- 
lių.

Maršalo Konpvo jėgos tarpe i 
balandžio 6 ir 15 dd. sunaiki-Į 
no 688 tankus, apie 4,000 ka-Į 
nuolių ir minosvaidžių, 25,00© 
automobilių, suėmė: 731 tan-i 
ką, 2,512 kanuoles, 15,000 tre
kų ir daugybę kitų ginklų. 
Hitleris šiame fronte neteko 
118,400 užmuštų. Sovietai su
ėmė 27,393 priešus į nelaisvę.

Panašiai buvo prie Skala, 
kur Raudonoji Armija per dvi 
savaites naikino apsuptus prie
šus, Tornopoliuj, Odessos sri
ty j ir kitur.

Maskvoj kiekviena pergalė 
buvo atžymėta salvėmis iš ka
nuolių. Berlyne nacių propa
gandistai vargo, kad surasti 
pasiteisinimus. Bet New Yor
ke, “New York Times” karo 
“strategas^ Mr. Baldwin ir 
jam panašūs sako, kad “vokie
čiai traukiasi tvarkoje.”

Labai teisingai į tai atsaky
damas, kapitonas Kurnako- 
vas, pabrėžė faktą, kad į de
vynis mėnesius, nuo liepos 12, 
1943, iki balandžio 12, 1944, 
Raudonoji Armija tryliką kar
tų tiek atvadavo teritorijos, 
kaip Anglijos ir Amerikos jė
gos išlaisvino Italijoje.-Per tą 
laiką Raudonoji Armija už
mušė ir suėmė apie 2,000,000 
nacių ir jų pakalikų, sunaiki
no apie 22,000 tankų, 26,000 
kanuolių, 12,000 lėktuvų ir 
158,000 troku! Ir šiuos faktus 
gali nematyti tik tie, kurie tik 
iš Goebbelso “informacijas” 
semia.

“Ramumas” ir Kas Toliau?
Veik metus ir pusę Raudo

noji Armija mušė priešą ir va
rė į vakarus, 1,000 mylių nuo 
Stalingrado, 1,200 mylių nuo 
Mozdoko! Nei karštis, nei šal
tis, nei rudens lietūs, nei pava
sario išsiliejimai nesulaikė 
darbo žmonių armijos pirmyn 
žygiavimo.

Bet dabar Sovietų fronte 
“ramu.” Vėl tūli karo “strate
gai” nugąstauja ir klausia: 
“Kodėl sustojo?” Bet tas “ra
mumas,” palyginus su kitais 
Jungt. Tautų frontais, tai yra

žiaurios kovos. Jeigu Raudo
noji Armija, laike “ramumo,” 
į vieną dieną sunaikino 78 na
cių tankus ir 64 lėktuvus, So^- 
vietų aviacija bombardavo 
Konstanzos prieplauką ir Lwo- 
wo gelžkelių mazgą, o Narvos 
srityj užmušė virš 2,000 nacių, 
tai aišku, kad “ramumas” yra 
tik keno nors vaidentuvėje!

Tiesa, eina persigrupavimas 
jėgų, atliekami pasiruošimai 
naujoms didelėms kovoms, bet 
tai nėra “ramumas.” Sovietų 
lėktuvai ir karo laivai skandi
na nacių laivus Sevastopolio 
srityje ir Norvegijos pakraš
tyje, Sovietų lėktuvai daužo 
Konstanzą, Estijoj ir Latvijoj 
gelžkelių mazgus, tai reiškia 
prisirengimą naujoms dide
lėms kampanijoms.

Kurion kryptin? Vieni pra
našauja įsiveržimą giliau į 
Rumuniją, paėmimą žibalo 
šaltinių, kiti numato žygius į 
Čechoslovakiją ir Vengriją, 
treti maršavimą linkui Berly
no, kiti Pabaltijo išlaisvinimą.

Kur Raudonoji Armija kirs 
smūgį, tą žino tik jos vadai. 
Gal jis bus nutaikintas, kad 
atnešti Lietuvos žmonėms lais
vę, gal į Balkanus, bet jis bus 
galingas.

Atakos iš Oro ir Antras 
Frontas

Amerikos ir Anglijos orlai
vy nu jėgos energingai veda 
prisirengimo darbą smūgiui. 
Skaudūs smūgiai kertami prie
šo industrijai ir susisiekimo 
punktams.

Raudonosios Armijos laimė
jimai ir mūsų orlaivy no žygiai 

! paruošia'dirvą antrajam fron- 
i tui prieš Hitlerį., Max Werner 
i numato, kad Franci jos ir Ho- 
landijos pakraščių apsaugoj 

! Hitleris turi tik apie 15 divi- 
į zijų, labai plonai jėgų ir gi- 
i liau apie 25 divizijas, pasta- 
: rosios yra didžiumoj labai ap- 
i kultos Sovietu fronte ir nesu- i -
i daro didelės jėgos.

Mr. Drew Middleton, kovo 
28 d., iš Londono, pripažino, 
kad Hitleris veža geresnes di
vizijas iš Francijos prieš Rau
donąją Armiją, kad gelbėti 
Rumunijoj žibalą.

Raudonoji Armija ruošiasi 
prie naujo ofensyvo. Hitleris 
yra priverstas daugiau jėgų 
mesti į rytus, kad gelbėti sa
vo frontą. Geriausia proga 
Amerikos ir Anglijos jėgoms 
kirsti priešui smūgį. Tą pabrė
žia Sovietų Sąjungos kariniai 
specialistai savo spaudoje.

Karo Metu Gyvenimas
Kaip praneša Kainų Ad

ministracijos Įstaiga ir 
Darbo Departmento Darbo 
Statistikos Biuras, Jung. V. 
pragyvenimo lygis pakilo 
tiktai 25.5% per visus šio 
karo 54 mėnesius, kai tuo 
tarpu po 54 mėn. praėjusio 
karo pragyvenimo lygis pa
kilo 65%.

Iš to 25.5% pakilimo, 70 
proc. pakilo prieš tai, kaip 
prasidėjo detalinių prekių 
kontrolė. OPA apskaičiavo, 
kad jeigu gyvenimo lygiui 
būtų laisvai leidžiama kilti, 
kaip tai buvo praėjusio ka
ro metu, tai vartotojai būtų- 
turėję 1943 m. išleisti papil
domai $22,000,000,000 prie 
jau išleistųjų $174,000,000,- 
000. ■ « JI;

Praėjusiame kare 42 cen
tai iš kiekvieno dolerio iš
leisto karo prekėms buvo 
“ekstra mokėjimas” dėl in
fliacinių kainų.

Toliau OPA raportavo, 
kad jeigu šio karo industri
nės kainos būtų, kilusios, 
kaip jos kilo praėjusio karo 
metu, tai karo išlaidos sta
tybai ir ginklams vietoje 
1943 m.- buvusių $136,000,- 
000,000, būtų buvusios 65 bi
lijonais daugiau. Kitaip sa
kant, kaštai kiekvieno tre
čio tanko, laivo, šautuvo ar

Diplomatijos Fronte
Sovietų Sąjunga reikalauja 

Rumunijos, Vengrijos, Finlian- 
dijos ir Bulgarijos atsipalai
duoti nuo Hitlerio. Finliandi- 
jos fašistų valdžia atmetė So
vietų Sąjungos taikos pasiūly
mą ir tikisi, kad Hitleris ne
bus sumuštas.

Tolimuose Rytuose Sovietų 
Sąjunga privertė Japoniją at
sisakyti nuo anglies, žibalo ir 
tūlų žvejoklės koncesijų. Tai 
didelis darbo žmonių valstybės 
laimėjimas. Bet Chinijos re
akciniai elementai buvo įsi
veržę į Mongolijos Liaudies 
Respubliką, kas tarnauja Ja
ponijos imperialistų planams.

Graikų jūreiviai sukilo ant 
trijų laivų, būtent, “lerax,” 
“Apostolis” ir Sachtouris,” 
prieš karališką valdžią. Jų su
kilimas nuslopintas. Sovietų 
Sąjunga pataria Anglijai ir 
Amerikai nutraukti ryšius su 
Jugoslavijos karaliaus “val
džia,” kuri neatstovauja liau
dies.

Lenkijos žmonės, gyvenantį 
Sovietų Sąjungoj, organizavo 

' armiją kovai už išlaisvinimą 
{Lenkijos, šlėchtų “valdžia,”
■ Londone, vis verda anti-sovie- 
i tinę smalą, siekdama suardyti 
i Sovietų Sąjungos, Anglijos ir
Amerikos anti-hitlerinę vieny- 

i bę.
Italijoj susidarė koalicijos 

vyriausybė, į kurią įėjo visos 
žymios šešios partijos, prade
dant komunistais ir baigiant

■ liberalais. Tuo būdu susprogo 
j tas muilo burbulas, kurį re-
■ akciniai elementai pūtė prieš 
i Sovietų Sąjungą dėl užmezgi
mo ryšių su gen. Badoglio val-

' džia.
Jungt. Valstijų sekretorius 

Hull reikalavo iš neutrališkų 
šalių, kad jos liautųsi prekia
vę ir medžiaginiai rėmę nacių 
Vokietiją. Turkija linkusi toj 
srityj daryti žygių ir sulaikyti 
pardavimą tūlų karo medžia
gų, bet Švedija pasiruošus ii’ 
toliau tarnauti Hitleriui, pra
leidžiant jo kareivius per savo 
žemę ir gaminant Hitlerio ar
mijai įvairiausius ginklus.

Balandį baigiame padėtyje, 
kada Jungtinės Tautos vis 
tvirčiau ima viršų ant priešo, 
kada susidaro patogiausios są
lygos mesti reikalingas jėgas 
galutinam sukriušinimui hitle
rizmo ir jo sėbrų. Jeigu tai bus 
greitai padaryta, tai žymiai 
bus sutrumpintas karas, daug 
sutaupyta gyvasčių ir turto. t

‘ D. M. Š.

lėktuvo išreikšto doleriais 
ir centais sutaupyta dėl Vy
riausybės kainų kontrolės 
programos.

J. V. Darbo Departmen- 
tas, paskelbdamas progra
mą sumažinimui industri
nių nelaimių mažiausia 46 
procentų sekantiems me
tam, pareiškė, kad “devynios 
iš 10 nelaimių industrijoje 
gali būti išvengta.” 1943 m. 
buvo 2,500,000 tokių nelai
mių ir dabartinis tikslas y- 
ra tas nelaimes sumažinti 
bent iki milijono. Daugiau 
kaip 50,000 fabrikų vedėjų 
ir prižiūrėtojų buvo duoti 
instrukciniai kursai, kaip 
apsisaugo! nuo nelaimių. 
Karo Produkcijos Įstaiga 
praneša, ka d mirtys 
ir susižeidimai darbe da
bartiniu mastu davė 
270,000,000 žmogaus darbo 
dienų nuostolių per metus. 
Algų nuostoliai, medicinos 
išlaidos ir apdraudos drau
gijų išlaidos ryšium su 1942 
m. darbo nelaimėmis siekė 
bilioną dolerių. Su netiesio
giniais nuostoliais — sie
kiančiais nuostoliais $1,- 
300,000,000 — susidaro dar
bo nelaimių didžiuliai eko
nominiai kaštai — net iki 
$2,300,000,000 per vienerius 
metus. O.W.I.

)

v.
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Parama Mūsų Meno 

Judėjimui
Pažangusis lietuvių judėjimas vis dau

giau pasirodo subrendusiu ir kultūrišku. 
Kuomet tik kreipiamasi į pažangias or
ganizacijas rimtu, naudingu reikalu, vi
suomet yra geras, teigiamas atsiliepi
mas.

Šiuo tarpu Lietuvių Meno Sąjunga 
kreipiasi į broliškas kuopas, organizaci
jas finansinės paramos mūsų meno rei
kalams, — kad pagražinti mūsų judėji
mą dainomis, scenos veikalais, operetė
mis. Ir, ot, gauname gražaus atsiliepimo 
iš pavienių asmenų, veikėjų ir organiza
cijų. Tai įrodo mūsų judėjimo subren
dimą, pastovumą, kultūriškumą.

Štai, W. Deksnys, iš Stamford, Conn., 
rašo: “Drauge V. Bovinai, aplaikiau jū
sų laišką, kuriame paraginama prisidėti 
su keliais dol. dėl LMS meno veiklos. Aš 
siunčiu 20 dol.” Toliaus gerb. Deksnys 
nurodo, kaip sunaudoti jo auką.

Arba kitas draugas, G. Bendix, East 
St. Louis, Ill., rašo: “Čekis $10.00 nuo 
LLD 49 kuopos, metinės duoklės už 
1943-44 m. Duoklės varde kuopos, o pi
nigus sudėjo G. Bendix — $5.00 ir A. 
Kupstas — $5.00.”

Draugai galėjo savo aukas pasiųsti Sa
vo vardu, bet jiems svarbiau organiza
cija — jie aukojo ne tik Meno Sąjungą 
paremti, bet ir savo organizaciją pakel
ti kultūriniai. Be to, East St. Louis lie
tuvių kolonija maža. Draugas Bendix ra
šo, kad jų kolonija veik nesinaudoja 
LMS meno kūriniais, tačiaus jie aukojo, 
kad kitos kolonijos galėtų pasinaudoti jų 
parama menui.

Draugė J. K. Navalinskienė rašo: “jū
sų prašymą finansinės paramos išpildo- 
me, prisidėdami nors su keliais doleriais 
tam labai svarbiam reikalui. Moterų 
skyrius nutarė užsimokėti $5.00 duoklių į 
LMS ir $3.00 suaukojo Vaičekauskai, 
Navalinskai ir Galiniai.” Viso d. Nava
linskienė prisiuntė — $8.00.

Iš Chicagos d. J. K. Stalioraitis pri
siuntė $4.00. LLD 146 kuopa aukojo $2.00 
ir du pavieniai nariai įstojo į LMS.

Dėl vietos stokos negalime visus gra
žius laiškus, jų turinį, plačiau paminėti, 
tad pažymėsime trumpesnėj formoj.

Draugė K. Pakšienė, nuo LLD 94 kp., 
prisiuntė — $5.00. J. Stripeika, LLD 22 
kp.—$5.00. K. Keturakienė, nuo Rose- 
lando Lietuvių Moterų Kliubo — $5.00. 
Ella Ross, duoklės Lietuvių Moterų Kliu
bo ir Lyros Choro, Cleveland, Ohio — 
$10.00. Mrs. J. Patrick, Montello Liuosy- 
bės Choro duoklės — $5.00. Draugas Dai
nius, LDS III Apskr. ižd., Brooklyn, N. 
Y., auka — $10.00.

Pavieniai nariai įstojo į LMS: Wm. 
Juška, B. Gelgotas, abu čikagiečiai — 
užsimokėjo po $1.00. Marė ir Jonas Gi- 
naičiai, Cleveland, Ohio, aukojo po 1 do
lerį Kaškaičio veikalo “Javai Žydi” iš
leidimui. Adomas Totorėlis, Hartford, 
Conn., aukojo $1.00 Kaškaičio veikalo iš
leidimui. Draugas Jakštys (Senas Vin
cas), nuolatinis LMS narys, prisiuntė sa
vo duokles už 1944 m. — $3.00. Draugė 
S. Sasna, už 1943-44 m. — $2.00. Daratė- 
lė Yuden, Chicagos kelių chorų mokyto
ja, prisiuntė duoki. — $1.00.

Tai, kaip matome, meno, lietuvių kul
tūros patrijotų sąrašas didėja. Mes ti
kimės, kad tokių gerų meno patrijotų 
kuopų ir pavienių asmenų sąrašas dar 
padidės.

i

Į mūšį traukėm—vos išauš.
Mūs kai kurių jau nėr daugiau.

Tą naktį ruošdamiesi žūt 
Užmiršom mes, šykščiais kaip būt,

Per pus duona, širdis per pus— 
Taip ta naktis sujungė mus.

VALANDOS:

4.

5.

6.

9.

Jam kąsnio duonos nepaduos, 
Apgaus, išduos ar pameluos,

Jame vėl bus taip, kaip tada, 
Nakties kai baigės valanda.

Ir krosnis bus, ir stalas bus, 
Ir langas su stiklu per pus

Pasiųsime—tegu tame 
Pasėdi vienas jis name.

11.
12.

Lyg, jeigu melą drįsta tart, 
Meluotų paskutinį kart,

Tegu vėl bus jam ta naktis, 
Lyg rytą mūšin eitų jis,

Tačiau sukviesim talką mes, 
Išvesim sienas jo naujas,

Ar tapęs didelis žmogus, 
Paniekins fronto jis draugus,

Po karo rasime tenai, 
Kur krūvos plytų, pelenai.

Ir jei po to kuris iš mus, 
Kai draugas alks, paliks ramus,

Mes teismą jam tada, draugai, 
Suruošime, ir jį tenai

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

reikalą, gali gauti LMS Centre. Ypač 
chicagiečiai galėtų šį veikalą suvaidin
ti. Kaina — 75c. Veikalas “Prieš Srovę” 
nebus

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

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

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

3. Balanced Brand VTTA-O-IRON tabletėles dėl sustiprinimo kūno, kurie 
jaučiasi visados silpni, pavargę. 250 tab. $1.50, dvi bonkos už $2.75.
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Ir jeigu kąsnio gaili jis— 
Tai gaili draugui, kurs tuoj kris,
Ir tartum pirštą duoda tam, 
Kurs ryt gyvybę gelbės jam.
Ne mes už stalo, o geda
Tegu su juo sėdės tada.
Ir nereikės jam net prašnekt,—
Jis buvo ten ar ne tą nakt,—
Sutikę jį vien iš akių 
Atspėsim mes visi sykiu.
Ir jei nebuvo, tai tikrai 
Netekom vieno mes, draugai.
Bet jeigu buvo, tai daugiau
Mes nebeklausini nieko jau.
Vėl niekas bus jis tau ir man, .
Jei atsakys: Buvau aš ten.

Išvertė Kostas Korsakas.

Dr. John Repšius 
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St., arti Central Skv. 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS: 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais

į

■?

Iš LMS Raštines
Veikalas “Javai Žydi” atiduotas spau

sdinti Vilnies spaustuvei. Laisvės spaus
tuvė šiuo tarpu, dėlei stokos darbininkų, 
negalėjo šį veikalą padaryti. Veikalas 
bus gatavas apie vidurvasarį.

Veikalas “Aušrelė”, gražus dramatiš
kas vaizdelis iš šeimos gyvenimo, neuž
ilgo bus gatavas. Šį veikalą gamina LMS 
Centro darbuotojai, mimiografo spauda.

Veikalą “Prieš Srovę” Brooklyno Lie
tuvių Liaudies Teatro vaidintojai ruošia 
scenai po Jono Valenčio vadovybe. Vai
dinimas įvyks sekantį rudenį. Kas nori 
pasiskaityti ar vaidinti “Prieš Srovę”

Trečias PuslapisLaisve—Liberty; Lithuanian baily

M IE N AS
&

tų” 
čia

Konsta.ntinas Simonovas. Kristijono Donelaičio “Metų” Sukaktis
Namas Viazmoje

Aš namą Viazmoje žinau. 
Tik vieną nakt ten gyvenau.

Ką dievas davė, valgėm mes, 
O gert—ką šoferis atneš.

Tačiau net valandoj mirties 
Tas stalas jiems iš atminties

Nenyko, tai žinau tikrai, 
Kaip gyvą matote, draugai.

Karių draugystės spinduliuos, 
Mirties siautimo sūkuriuos,

Kai švilpė už langų ruduo, 
tartum išbandymo akmuo

Jis buvo tiems, kurie rytoj 
Turėjo mirt bendroj kovoj.

Kaip pameluot ir kaip apgaut, 
Kaip išsisukt, kaip mainikaut.

Aš namą Viazmoje žinau.
Tik palaikus mes jo, brolau,

Prieš šimtą dvidešimt šešerius metus 
pirmą kartą buvo išspausdintas žymiau
sias lietuvių poezijos kūrinys — Kristi
jono Donelaičio poema “Metai”. Išgulė
jusi beveik pusšimtį metų rankraštyje, ji 
pasirodė tik po 39 metų autoriui mirus. 
Poetas joje taip ryškiai atvaizdavo Ma
žosios Lietuvos lietuvių baudžiauninkų 
— būrų gyvenimą vokiškųjų dvarininkų 
vergovėje, kad pirmasis poemos leidi
mas galėjo pasirodyti tik .su dideliais iš- 
braukymais.

Savo nemirštamu poezijos kūriniu Kri
stijonas Donelaitis paliko rūstų apkalti
nimą vokiškųjų grobikų, nuo kurių bru
talios germanizacinės politikos jau 
XVIII amžiuje Mažojoje Lietuvoje išny
ko dešimtys tūkstančių lietuvių. Šian
dien Kr. Donelaičio “Metai” kiekvienam 
lietuviui skamba kaip grėsmingas įspėji
mas, kas lauktų lietuvių tautos, jei ji 
liktų vokiečių vergovėje.

Jau antrą kartą vokiškieji grobikai 
sutrukdo lietuvių tautai deramai pami
nėti savo didįjį poetą. 1914 metais Vo
kietijos kaizerio sukeltasis karas nu
traukė 200 metų poeto gimimo jubilie
jaus minėjimą, o dabartinė hitlerinė oku
pacija neleidžia paminėti jo žymiojo vei
kalo pasirodymo sukaktį.

Tačiau jeigu Kristijono Donelaičio žo
dis negali šiandien laisvai skambėti vo
kiškųjų okupantų pavergtoje Lietuvoje, 
tai juo reikšmingiau jis skamba Tarybų 
Sąjungoje.

Ryšium su Kristijono Donelaičio “Me-

Vokiečių radiju kontroliuojamas tankas skubina link Sovietų sunkiojo tanko 
kur nors rytiniame fronte. Mažasis tankas, priėjęs arti savo tikslo būna eksplo- 
duojamas pagal tų pačią kontrolę, kuri nustato direkciją jo bėgimui. Tie lanku
čiai pirmu kartu vartota prieš talkininkus prie Anzio, bet mažai kenkė, nes artile
rija juos lengvai sudaužo. (Federated Pictures).

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklypo ir apylinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Tel. EVergreen 4-8802 . Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.
siuntinėjamas vienetams veltui.

V. BOVINAS, LMS. Sekret.

10.

Balanced Brand Vitamin A ir D Capsu
les tiems, kurie tankiai slogas pagauna 
žiemą arba vasarą. 100 Capsulių $1.50, 
dvi bonkos už $2.75.
Phospho B tabletėles nervų sustiprini 
mui, kurie jaučiasi nervuoti ir negaK 
naktimis miegoti, už 500 tab. $1.95.
C. P. L. No. 18 tabletėles, kuriems po 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų. 
250 tab. $1.50.

7. V. H. F. tabletėles turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.

8. P. B. LAX tabletėles, 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-Outwitting Illness knyga
nes serga ir kaip pagydyti įvairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25. 
Sea-Vo-Kra tabletėles 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
465 LORIMER. STREET, netoli Grand St, BROOKLYN, 6, N. Y.

pasirodymo sukaktimi, į jo kūrybą 
atkreiptas nepaprastai didelis dėme

sys. Žymus vertėjas D. Brodskis ėmėsi 
versti Kristijono Donelaičio “Metus” į 
rusų kalbą. Vertimą išleis Valstybinė 
Leidykla. Žurnale “Družba narodov” 
spausdinamas platus K. Korsako straip
snis apie Kristijono Donelaičio gyvenimą 
ir kūrybą, taip pat ir ištraukos iš jo poe
mos. Atskiri Kristijono Donelaičio “Me
tų” fragmentai, kuriuose ypač ryškiai 
parodomos vokiškųjų kolonizatorių lie
tuviams daromos skriaudos, įdėti ir į 
rusų kalba išleidžiamą žymiųjų lietuvių 
rašytojų priešvokiška antologija “Amži
noji neapykanta.” Artimiausioje ateityje 
Tarybinių Rašytojų Sąjungos Klube Ma
skvoje numatytas suruošti Kr. Donelai
čio “Metų” pirmojo išleidimo iškilmin
gas minėjimas.

taip ne- 
dabarti-

13 nuo

'l

Tarybų, Sąjungoje gyveną lietuviai sa
vo tarpe taip pat su giliausia pagarba 
mini žymiojo savo literatūros veikalo 
pasirodymą, o netrukus išleidžiamame 
Maskvoje lietuvių rašytojų almanąche 
“Pergalė” bus išspauscftnti straipsniai, 
skirti Kristijono Donelaičio kūrybos ver
tinimui.

Kristijono Donelaičio kūryba, pilna gi
lios ir smogiančios neapykantos vokiš
kiesiems grobikams, šiandien vėl padeda 
lietuviams mobilizuotis ryžtingai kovai 
dėl savo tėvynės laisvės ir ateities, todėl 
ji pagrįstai nusipelno nepaprasto visų 
dėmesio.

WILKES-BARRE, PA.
Iš ALDLD 12-to Apskričio 

Konferencijos
Apskričio konferencija bu 

vo pasekminga. Sekretoriaus 
baime buvo veltui, kad gali 
vėl pasikartoti taip, kaip per
eitais metais, kad buvo, lap
kričio 14 d. Kurios kuopos ne
dalyvavo, tai prisiuntė laiš
kais raportus. Buvo laiškas iš 
Binghamtono, taipgi Forest Ci
ty kuopa nusiskundė, kad ne
gali dalyvauti, nes nariai nėra 
veiklūs. Tai nėra naujiena, vi
sur stoka energijos, o 
turėtų būti, ypatingai 
niu laiku.

Delegatų dalyvavo 
keturių kuopų ir apskričio val
dybos nariai. Svarstyta reika
lai gyvai. Nutarta, kad apie 
gegužės pabaigą būtų sureng
ta eilė prakalbų. Reikia su
rengti piknikas.

Scrantono 39 k p. sekreto
rius P. Šlekaitis pasveikino 
konferenciją su $1, o F. M. 
Indriulis $2.

Buvo skaityti laiškai iš Cen
tro nuo sekretoriaus D. M. šo- 
lomsko. Apšvietos ir knygų 
reikalams nutarta paaukoti $5, 
o delegatai dar savo tarpe su- 
aukavo tam reikalui $5.25, tai 
ir pasidarė $10.25. Blanką au
kų parinkimui paėmė iždinin
kas M. Ptagauskas.

Pittstono ir Wyomingo kuo
pa tam reikalui ir kuopos rei
kalams turėjo parengimėlį, ba
landžio 16 dieną. Pelno liko.

Suvažiavimas instruktavo 
komisiją pagaminti dvi rezo
liucijas. Vieną užginant De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo tarimus ir veiklą, o kitą 
už rėmimą F. D. lloosevelto 
kandidatūros j ketvirtą termi
ną prezidento.

M. Kalauskas, Apskr. Seki*.

■ ■ ... •'. ■
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CLEVELANDO ŽINIOS NEBŪKITE NERVUOTI

(Tąsa)
Visas jo veidas buvo juodai išbraižy

tas.
— Ar tai čia? — trumpai paklausė 

Rajevskis, rodydamas į mėlynes.
— Taip, — niauriai atsakė Pšigodskis.

— Leiskite su jumis pasilikti.
— Gerai.
— 0 gal mes, drauge komisare, mos

telėsime į dvarą? Ten visą gūžtą už
klupsime. Jeigu mes juos nurašysime į 
išlaidas, tai linksmiau bus dirbti, — kur
čiai tarė jis.

Rajevskis pajuto, kokia nepakeliama 
neapykanta stumia Pšigodskį į tą vietą.

— Ne, negalima. Užimsime miestą, tik 
tada... Pšigodskis pasiėmė šautuvą ir 
naršiai suveržė diržą su šovinyne.

Koridoriuje Rajevskio laukė Cibulė.
— Jūs, tu r būt, čia vyresnysis? — pa

klausė jis.
— Taip, panašiai, — nusišypsojo Ra

jevskis.
— Vadinasi, aš nejosiu į Sosnovką. 

Naktį dar jiems į nagus pakliūsi... Čia 
mes padėsime jums, o kai prašvis, aš iš
josiu. Tada bus matyti, kaip, viskas pa
kryps.*

“Apdairus mužikas”, — pagalvojo Ra
jevskis.

— Jūsų valstiečių, kurie sėdėjo kalėji
me, viena kita dešimtis susidarys, tai ir 
vadovaukite jiems. 

—  —<
Zaremba kaip patrakęs suko telefono 

rankenėlę.
— Alio! Alio! — rėkė jis, ranka pri

dengdamas ragelį.
Šaudymas artėjo.

- — Alio! Ar dvaras? Tyli, kalės vaikai. 
Išjojo sau, a tu čia už visus šniokšk... 
Alio! Dvaras! Nė garso... — Zaremba 
ciniškai nusikeikė.

Tarpduryje pasirodė Vrona su para
beliu rankoje.

— Meskite ragelį, poručike! Jie gi lai
dus nukarpė. Einame greičiau.

Pasipylė skambėdami stiklai.
— Štai, matote. Teks atiduoti Valdybą. 

Šiaip išsmaugs mus čia, kaip peles spąs
tuose. Trauksimės į stotį. Tie galvijai su
pa iš rinkos pusės. Kai sučiups į reples, 
tai nebeišspruksi... 0 Mogelnickis taip 
pat geras, — įprato namo jodinėti. Ir 
pusę būrio prie savo asmens laiko, — 
siuto Zaremba, bėgdamas laiptais že
myn.

— Savi marškiniai arčiau prie kūno,
— atsakė Vrona. 5

— Na, pagalvokite, kapitone, su kuo 
kovoti? Ar su tais snargliais? Irgi ka
reiviai, šunies kraujas!—piktai nusis

pjovė jis.
— Tiesa, kad mėšlas, poručike. Kad aš 

turėčiau bavarų kuopą, tą šuniją nura
minčiau.

Zaremba sučiupo jam už rankovės.
— Palaukite, o kas, jeigu iš tiesų pa

prašytume vokiečius padėti?
Šaudymas stiprėjo.
— Neis. Jei tiktai išprovokuotume...
Prie jų pribėgo keli legionininkai.
— Jie jau Pririečnoje, pone poručike,

— dusdamas pranešė vienas.
— Tylėk!— puolė jį Zaremba. — Ei, 

jūs! Kur bėgate, šunies....
Visai arti, viską nustelbdamas, sutra

tėjo kulkosvaidis. Viršum galvų pra
zvimbė kulkos.

Dabar jau ir Zaremba su Vrona leido
si bėgti. C® J $ p

Priešais juos netvarkinga gauja spūdi
no legionininkai. O iš užpakalio, vis artė
dami, tratėjo šūviai.

Stoties aikštėje Zaremba ir Vrona su
stojo.

— Reikia sulaikyti* tuos bailius! —su
riko Vrona.

— Čia, pas mane! Pas mane! — suriko 
Zaremba ir piktai drožė revolveriu per 
galvą pirmam pasitaikiusiam. — Kur tu! 
Aš tau pabėgsiu, kalės vaike!

Tas, kurį užgavo, suspiegė:
— Nemuškite, tai aš, poručike!
Zaremba nusikeikė.
— Podporučikis Zajončkovskis! Kur 

jūsų kareiviai, a? Kur kareiviai, klau
siu? Jūs — bobausis, o ne karininkas... 
Marš į priekį!

Netoliese Vrona taip pat gaudė bebė
gančius. Pamažu jie šiaip, taip susitvar
kė, užėmė stotį ir pradėjo atsišaudyti.

DEVINTASIS SKYRIUS
Mogelnickių valgomajame valgė vaka

rienę.
Ką tik atjoję Edvardas pasakojo, kas 

vyksta mieste, Jį varžė tarnai. Užtat 
Vladislovas pūtė su įprastu pasididžiavi
mu.

— Visiems metams’ jiems pakaks! 
Taip, mes puikiai padirbėjome...

(Bus daugiau)

Ohio Demokratinių Lietuvių 
Tarybos nuveikti darbai rodo, 
jog jos darbuotei, tai yra, rė
mimui karo pastangų ir teiki
mui pagelbos nukentėjtįsiems 
nuo karo Lietuvos žmonėms, 
dirva yra plati ir dirbant gali
ma daug ką nuveikti.

Kovo men. buvo Raud. Kry
žiaus vajus; mūsų tarybos tam 
tikras komitetas, o kartu ir vi
si jos nariai, leidosi darban. 
Užbaigę vajų, susirinkome su 
sekamomis pasekmėmis: M. 
Vepstovjenė surinko $80.50,
K. Romarklienė $89.75, T. Do- 
minaičiutė $58.25. A. Palton 
$51.50, P. Radžers $45.25, J. 
žebrys $32.43, Emilija Zink 
$21, Ruth Andrews $13, o D.
L. Taryba $25X

Parengimas, kurį surengėme 
bal. 2 d., Raud. Kryžiaus nau
dai, davė pelno $59.57. LDS 
Kliubas $25. Viso sukėlėme ir 
pridavėme Raud. Kryžiui 
$501.25.

Kadangi visų aukotojų var
dai tilpo Vilnies No. 93, tai čio
nai pažymiu tik aukų rinkėjus, 
nes pakartoti visų aukotojų 
vardus, užimtų per daug laik
raštyje vietos.

Mrs. Mičiulienė, Mrs. Leikaus- 
kienė, M. Baltrušaitienė, Mr. 
& Mrs. Kupčiūnas, M. Mikalo- 
junas, A. Botyrienė — pasiu
vo kaldrą — M. Kalakauskie- 
nė — dvi kaldras. Pirmą siun
tinį išsiimtus, jau vėl turime 
gražių drabužių surinktų, tuoj 
pradėsime tvarkyti antrą siun
tinį. Prie progos, vėl pakarto
siu vietas, kur clevelandiečiai 
galite priduoti jūsų atlieka
mus drabužius: 1. žebrys, 
15416 St. Clair Ave.; V. Ko
mandas, 10109 St. Clair Ave.; 
M. Mikalojunienė, 1272 E. 
St., o kurie neturite laiko 
patogumų jūsų drabužius 
vežti į nurodytas vietas,
pašaukite Ivanhoe 9638 arba 
laišku bile kuriuo virš nurody
tu antrašu, o mes pasistengsi
me jūsų drabužius paimti.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir G esu 

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. Tamšono 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.
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Rochester, N. Y.
Gerai Pasidarbuota Amerikos 

Raudonajam Kryžiui
Kovo 26 d., Gedimino sve

tainėje, buvo bendrai pažan
gių draugijų-kūopų parengti 
pietūs paramai Amerikos Rau
donajam Kryžiui.

Rengė draugijos: Gedimino, 
Sūnų ir Dukterų, LDS 11-ta 
kp., LDP Kliubas, ALDLD 50 
kp. ir Mezgėjų Kliubas.

* Finansinės pasekmės buvo 
sekamos: Uždarbio nuo pietų 
$104 .38; pavienių aukos laike 
pietų, $69; draugijų aukos, 
$50. Uždarbis su aukomis pa
siųsta, $223.38, vienu čekiu 
nuo penkių draugijų su visų 
aukotojų vardais, Am. Raudo
najam Kryžiui, Rochesterio 
skyriui.

Mezgėjų Kliubas pridavė sa
vo auką, $25, atskirai. Taigi, 
pažangieji Rochesterio lietu
viai sukėlėme $248.38, gi per
eitais metais buvo sukelta 
$135.

Rochesteris perviršinome sa
vo kvotą ant $1,400,000.

Buvo kalbėtojas iš Raudono-: 
j jo Kryžiaus, W. Hastings. De
monstravo išdžiovintą kraują, 
kuris šviesaus stiklo bonkoje 
atrodė, kaip rudas cukrus. Pa
sak W. Hastings, tai džiovin
tas kraujas sumaišomas su dis
tiliuotu vandeniu ir gaunamas 
naturalis kraujas, kuris sutau- 
pina daug karių gyvybių.

Raudonasis Kryžius buvo 
prisiuntęs ir judžių iš savo vei
kimo, bet nesant svetainėje 
langams uždangų (shades), o 
diena buvo saulėta — šviesi, 
tai nebuvo rodoma. Mat, ren
gimo komisijai neteko sužino
ti iŠ anksto.

Kiek asmenų pasižadėjo! 
duoti kraujo, rašančiam liete-j 
ko patirti.

Pietūs buvo pasekmingi, 180 
žmonių valgė, o vėliau ant šo
kių buvo dar daugiau. Per du 
šimtus žmonių dalyvavo, tai, 
pagal mūsų koloniją yra daug.

Šiam dideliam darbui dirbo 
sekami asmenys: Gaspadinės 
— K. Severinienė, R. černaus- 
kienė, A. Lekavičienė, A. Ivo- 
naitienė. Ant stalų išnešiojo: 
N. Ivonaičiutė, L. Adams, B. 
McGuire ir R. Severiniutė.

Rengimo komisija: P. Ste- 
paitis, Feliksas Manelis, W. 
Lastauskas, J. Miller, J. Stan
čikas, P. žirgulis, P. Bugailiš- 
kis ir Černauskas.

Gedimino Draugystė davė 
svetainę be mokesčio.

Aukavo sekamai:
Gedimino Draugystė $25.
Po $10: Sūnų ir Dukterų 

Draugystė, LDS 11-ta kp., M. 
Wails.

Po $5: ALDLD 50 kp., J. 
Stanley, Ch. Bonekat, Wm. 
Cherney.

G. Daukas $3.
Po $2: J. M. žemaitis, J. F. 

•Kontenis, Mr. & Mrs. Ander
son, P. Kulis, Mrs. & .Mr. B. 
Duoba, Mr. & Mrs. Shurkus, 
J. Mockus, Mrs. Copenhagen, 
J. žemaitis.

Po $1: M. Severinas, V. 
Kilikevičienė, Mrs. Douglas, B. 
McGuire, Mrs. V a 1 e n t a s, 
Friend, L. Bekis, R. Braus, M. 
Kasperienė (Montello, Mass.), 
B. Markevičienė, P. Bugailiš- 
kis, A. Bartašius, M. Zlatkus, 
S. Trilikosus, F. Abdaick, Mrs. 
Vilimaitis, J. Zekas, Friend, 
Savaitis, J. Jokshas, J. Grai
bus, Silman.

Pę 50c : Zdanis, Fruktų 
krautuvė.

Visiems ačiū. č.

Montello, Mass.
Balandžio 15 diena koncer

tas buvo pasekmingesnis, ne
gu tikėtasi. Publikos buvo pil
na svetainė, apie 250 žmonių. 
Pirmiausiai mūsų choras, vado
vystėje Geo. Steponavičiaus, 
sudainavo dvi dainas, o pas
kui sekė solistai.

Kada pasirodė Vera Put- 
vinskaitė (Balkienė), kuri jau 
seniai buvo matyta, tai publi
ka karštai ją pasveikino delnų 
plojimu. Ji gražiai dainavo. 
Jos balsas malonus ir žavėjo 
kiekvieno sielą.

Antra dainavo Ona Minei- 
kaitė, jaunuolė, kuri ne vien 
puikiai dainuoja, bet ir yra 
gera veikėja visuomenės veik
loje, kuri daug padeda Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tui ir kituose darbuose.

Trečias punktas buvo Mote
rų Apšvietos Grupė, kuri gra
žiai ir sutartinai padainavo. 
Šios draugės ne vien pasižymi 
dainoje, bet ir taip veikime.

Bet kada pasirodė Norwoo- 
do Vyrų Grupė, vadovystėje 
Vinco Petrukevičio, tai visa 
publika smarkiai plojo. Grupė 
gražiai dainavo, o ypatingai 
publikai patiko daina apie Sta
lingradą. žmonės žino, kokią 
rolę Stalingradas suvaidino, 
kurio pagarbai Teherane 
įteiktas pagarbos kardas nuo 
Anglijos karaliaus.

Vera Putvinskaitė dar pa
dainavo porą dainelių, o po to 
"buvo smagus vakarėlis, širdin
gai ačiū publikai už taip skait
lingą atsilankymą, visiems dai
nininkams ir dainininkėms, 
taipgi komitetams, kurie dar
bavosi surengime koncerto.

W. YurkeviČius.

Drabužių Rinkimas
Pirmas drabužių siuntinys, 

17 didelių baksų, pasiųsta ba
landžio 18 d. Laisvės antrašu, 
Brooklyn, N. Y. šiuos drabu
žius mūsų darbščiosios mote
rys sutaisė, susiuvinėjo, ku
riuos reikėjo pačystijo ir su
pakavo, taip kad juos nereikės 
perdėstyti iki jie pasieks sa
vo vietą, šiame darbo daugiau
sia pasidarbavo drauge A. Pal
to n.

Šio siuntinio drabužius su- 
aukavo sekami draugai ir 
draugės: V. Burne i k a, B. Kul- 
vinskas, T. Remeikis, M. Juo- 
zaponienė, P. Boika, B. Mete
lis, V. Kanapockas, Mrs. 
Marsh, V. Komandas, A. Pal
ton, M. žebrys, M. Mačiūta,F. W. SHALINS
I (Shalinskas) į

FUNERAL HOME 
j 84-02 Jamaica Avenue j 
? Opposite Forest Parkway J 

WOODHAVEN, N. Y.

| Suteikiam garbingas laidotuves J

• $150
! Koplyčias suteikiam nemoka- Į 
? mai visose dalyse miesto. ’ 
| Tel. Virginia 7-4499 !
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Bal. 20 d. pas draugus Pal
telius įvyko gražus pažmonys. 
Mat, jų sūnus saržentas Joe 
Palton buvo parvažiavęs ke
lioms dienoms pasisvečiuoti. 
Moterų Kliubas jau ne pirmą 
tokį pažmonį surengė. Jos 
kiekvienai kliubietei išlei
džiant sūnų kariuomenėn arba 
sugrįžus surengia parengimą, 
tai yra gražus darbas, už tai 
Moterų Kliubas vertas pagy
rimo. Bet šis suėjimas, tai gal 
buvo skaitlingiausias už visus 
pirmesnius ir gal todėl, kad 

(Tąsa 5-me pusi.)

• 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 tabletčlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

ĮĮįjįijįdįįįįįįgdįįil^ft  ̂ j < >.-*4hbiiiillįjwirtliliTi[ į , gi lįfriniiijru lianolifį

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

Iš senų padarau 
. naujus paveiks
iu lūs ir krajavus ■L sudarau su ame- 
urikoniškais. Rei- 
fflkalui esant ir 

padidinu tokio 
uBl dydžio, kokio pa- 

geidaujama. Tai- 
7 pogi atmaliavoju 

įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prią.Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLeninore 5-6191
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1 LIETUVIŠKAS į

I TRAKTYR1US I
į (VALGYKLA IR ALINS) į

I Didelis pasirinkimas visokių I
| Vynų ir Degtinės j
i Kasdien Turime i

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ j

Juozas Zeidat |
Į Savininkas
Į 411 Grand St. Brooklyn į

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PURLIO

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

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

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

<t> 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. i
() Blokas nuo Ilewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 <|>

<’> j______________________________ _______________________________ I
Į (jį* X—r -g—6—♦‘-įįl

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 Cd., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

♦ GREEN STAR BAR & GRILL |
. Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
± 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

c,

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



r Penktas Puslapis

Daugiausiai Rekrutuos 
Vyrus Žemiau 26 Metų

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KEPĖJAS
Washington. — Drafto 

viršininkai priėjo išvados, 
kad šimet daugiausia bus 
imama kariuomenėn vyrai 
žemiau 26 metų amžiaus. 
Teigiama, kad jeigu vyres
nių ir bus kiek šaukiama 
armijon, tai visai mažai.

GERAS, PILNAI PATYRĘS 
KAFETERIJAI

WESTINGHOUSE FABRIKE 
150 PACIFIC AVE., JERSEY CITY 
Kreipkitės bile laiku tarpe 9—5 P.M.

K ET V1RT A DIENIAIS, PEN KT A Dl ENIAIS 
IR ŠEŠTADIENIAIS

Reikalingas atliekamumo paliudijimas. 
Klauskite MR. MILLARD.

(102)

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI

SUSINERVINĘ HITLERININ
KAI DANIJOJ

Stockholm. — Vokiečiai 
sustabdė višiis telefonų ir 
telegrafų susisiekimus tarp 
Danijos, ir Švedijos. Jie 
taipgi sulaikė perkeliamųjų 
laivų plaukiojimą tarp tų
dviejų kraštų.

Tatai naciai daro, steng
damiesi suveržt Danijos pa- 
trijotų judėjimą ir užkirst 
kelią išdavimui vokiečių ka
rinių sekretų, ypač dabar, 
kai hitlerininkai bijo anglų- 
amerikiečių įsiveržimo Da
nijon.

Naciai išleido įsakymą 
mirčia bausti visus tokius 
danus, kurie slaptai pirks 
ginklus arba pas kuriuos 
bus rasta ginklų.

ANGLAI Iš ORO PUOLĖ 
NACIŲ KONVOJŲ TIES 

NORVEGIJĄ
London, bal. 27. — Ang

lų lakūnai atakavo didelį 
vokiečių laivų būrį-konvojų 
ties šiaurine Norvegija. An
glai pataikė bombomis į 
penkis nacių laivus, bet ne
žinia, ar nuskandino bent 
viena, v

CHINAI ATĖMĖ Iš JAPO
NŲ KAIMĄ

Amerikos gen. Stilwellio 
komanduojami chinai atė
mė iš japonų strateginį 
Manpin kaimą, šiaurinėje 
Burmoje.

Stiprūs, stambūs, patikimi, blaivūs.

$38. UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ.

Nuolatinis Darbas.
Pripuolamai Viršlaikiai.

MATYKITE FOREMAN,

OWENS ILLINOIS 
DISTRIBUTORS, INC.

17-22 PEARSON PLACE, 
LONG ISLAND CITY.

(102)

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI, PAKUOTOJAI, 
BENDRAI DARBININKAI, NUOLAT, PUI
KIAUSIA PROGA. GERA ALGA. 5 DIENŲ 

SAVAITĖ, 40 VALANDŲ.
IRVING RICE & CO., 601 WEST 26TH ST.

(102)

CLEVELAND, OHIO
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Juozas užaugo ir veikė mūsų 
judėjime, pradedant su A. ž. 
vaikų draugijėle, vėliau LDS 
kuopoj, — o vėliau mokyto
jaujant Lyros Chore.

S. K. Mažanskas, K. Ro- 
mandienė ir J. Žebrauskas, be 
pietaujant pasakė po trumpą 
prakalbėlę, taipgi Juozas pa
reiškė, jog reikia tęsti tas pa
reigas taip, kad jos atneštų 
mums greitą ir pilną pergalę.

Vėliau, kad geriau atžymėti 
šią sueigą, nutarta parinkti au
kų ir perduoti Ohio Demokra
tinių Liet. Tarybai.

Aukavo sekamai:
Po $2: Joe Palton, Mr. & 

Mrs. Radžers.
Po $1 aukavo: M. Rugiu, 

K. Romandienė, J. Dominai- 
tis, S. Mažanskas, Mrs. Pal
ton, M. Venslovienė, S. Pal
ton, A. Susnienė, G. Palton, 
Mrs. Ilunz, B. Metelis, J. že- 
brys, M. žebrys, Miss A. že
brys, Kanapeckienė, Mrs. Boi- 
ka, Janette Jenkauskaitė ir J. 
Šimkus.

Po 50c: P. Nemurienė, M. 
Kalas, M. Machuta: Smulkių 
50c. Viso $24. Visiems auko
tojams širdingai ačiū.

Bal.^22 d. Literatūros Drau
gijos 22 k p. surengė party su
kėlimui finansų dėlei Lietuvos 
raudonarmiečiams siunčiamų 
pundelių. Dėlei darbo sąlygų 
neteko dalyvauti, bet teko gir
dėti, jog turėjo neblogas pa
sekmes. Reiškia, bus keletas 
dol. uždirbtų geram tikslui.

SIENŲ MAZGOTOJAI 
VYRAI PRIE TROKŲ 

KNICKERBOCKER HOSPITAL 
1.30TH ST. & CONVENT AVE. 

(MANHATTAN) 
__________________________________________ (103)

PECKURIS 
LAISNIUOTAS 

Nuolatinis Darbas 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
•£104) 

’ MECHANIKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI 

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramone. 

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
$1.02 į VALANDĄ 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai. 
HAISS MFG. CO. 

141ST ST. & CANAL PL., BRONX 
____________(108) 

REIKIA
PIRMOS KLASĖS LATHE DARBININKŲ. 

GERA ALGA 
CANAL 6-0359.

__________________________________________ (104)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI 

IR 
VAGONŲ KROVIKAI 

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp. 
PIER 28—NORTH RIVER, 

N. Y. C.(X) 

VYRAI 
IŠSIUNTIMŲ RŪME IR 

SANDĖLIO DARBAS
Pastovus darbas galintiems ir norintiems 
dirbti. 5 Dienų Savaitė. Laikas ir pusė už 

viršlaikius. Pokarinė ateitis.

WINTHROP PRODUCTS, Ine. 
350 Hudson St., N. Y. C.

(106)

BERNIUKAI — VYRAI, pasisiuntinėjimui, 
stumdymam rankinių trokų. 5 dienų savaitė, 

40 valandų, $25 ir viršaus.
RITEMODE, INC., 229 West 36th Street.

(103)

JAUNI VYRAI
prie keptuvės luncheonette 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Uždara Sekmadieniais ir vakarais.

HOT LOAF BAKING CO.
FULTON STREET SIDE

WASHINGTON MARKET
TEL. BARCLAY 7-7469

,__________________________________ (103)

PRIE ORLAIVIŲ 
VIDUR-MANHATTAN 

FIRMA
Išmokysim

. NEPATYRUSIUS
f MAŠINISTUS

Su Pratęstu Draftavimu
DIENINIAI IR NAKTINIAI SIETAI

55 VALANDOS
DIENOM —' $37.50 
NAKTIM — $43.75

KLUMPP
305 E. 46TH ST.
.(103)

TEKINTOJAI IR PALIŠIUOTOJAI 
lietinių bronze rėmų su pakreipiamu šaftu 

tekėlas. Būtinas darbas.
85c J VALANDĄ 

ABELNAI $50 J SAVAITĘ 
Nuolatinis Darbas.

BROOKLYN BRASS WORKS 
265 Scholes St.. Brooklyn.

STAGG 2-0185.
(103)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTdJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS
NUOLATINIAI DARBAI

II būtinų darbų reikia paliuosavlato 
pareiškimo.

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

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

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

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 DcKALB AVE., 

BROOKLYN.
(103) ——-1—' .'!■■■■■ ■ ■

VYRAI—MERGINOS—MOTERYS 
FABRIKO DARBAS

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

KIRKMAN SOAP
50 BRIDGE ST., BROOKLYN.

(103)

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. t 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)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VALYTOJAI
APVALYTOJAI

Daliai ar Pilnam Laikui
KREIPKITĖS Į HOUSEKEEPER

HOTEL 
ALEXANDER HAMILTON

PATERSON, N. J. 
.__________________________________________ (101)

VYRAI 
1R . 

MOTERYS
DALIAI LAIKO IR PILNAM LAIKUI 

DARBAS. PRIE BUFETO—KASIERIAI— 
PUODŲ MAZGOTOJAI IR APVALYTOJAI 

KAFETERIJOS DARBUI s
WESTINGHOUSE PLANT 

150 PACIFIC AVE., JERSEY CITY 
Pasitarimai bile laiku nuo 9—4 P.M.

KETVIRTADIENIAIS, PENKTADIENIAIS 
IR ŠEŠTADIENIAIS. 

Klauskite MR. MILLARD 
Reikalingas atliekamumo paliudijimas, 

(102)

ras rengia bendrai koncertą ir 
šokius. Įvyks Slovanian Home 
svetainėje, 15810 Holmes Ave. 
Pradžia 5-tą vai. vakare.

Mūsų Būsimi Parengimai
LDS 55 k p. rengia party, 

įvyks geg 6 d., Petti Hall, 
15804 St. Clair Ave. Pradžia 
6 vai. vakare.

Gegužės 14 d. Lyros Choras 
ir A. L. Moterų Kliubo Cho-

Gegužės 28 d. Ohio Dem. 
Lietuvių Taryba rengia pra
mogą paramai nuo karo su
vargintiems Lietuvos žmo
nėms, įvyks Maniūška svetai
nėje, 1073 E. 79 St. Šis pa
rengimas jau bus paskutinis 
šiame sezone, todėl kviečiame 
visus atsilankyti linksmai lai
ką praleisti ir kartu paremti 
Lietuvos žmones.
JLLU J. Žebrys.

NITIJOTOJAI
(RIVETERS)

GREIT REIKALINGI
Kreipkitės j

Employment Office

NEW YORK
Shipbuilding Corp. I

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
(108)

Broadway & Fairview
Camden, N. J.

________________________________________(ii-i)

REIKIA VYRŲ
Būtinoj Pramonėj

Materialo Nešiojimui
■18 VALANDŲ SAVAITE

Diamond Alkali
Company

Standard Silicate Division
651 TONNELE AVE., 

Jersey City, N. J. 
Reikalinga atliekamumo statementas.

(102)

PIENINEI DARBININKAI

DARBININKAI
BŪTINA PRAMONĖ

KREIPKITĖS PO PIETŲ
3 P.M. KASDIEN

JANSSEN DAIRY CO.,
109 GRAND ST.,
HOBOKEN, N. J.

REIKALINGAS ATLIEKA
MUMO PAL1ŪDIJIMAS.

(10'2)

APVALYTOJAI
LENGVAS DARBAS.

NUOLAT.
ROCKEFELLER INSTITUTE 

66TH ST. — YORK AVE.
(102)

Berniukai - Vyrai
DALIAI LAIKO 

RYTAIS JEI GALIMA 
RAŠTININKAI IR VYNIOTOJAI

» IŠSIUNTINĖJIMŲ
DEPARTMENTS

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)

VYRAI AR BERNIUKAI
KAIPO PASIUNTINIAI
Gera Alga,. Su Viršlaikiais, 

jeigu pageidaujama.
Kreipkitės

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

(105)

PRANEŠIMAI IŠ
KITUR

NEWARK, N. J.
LDS. 8 kuopos svarbus susirinki

mas įvyks antradienį, geg." 2 d., 
7-:30 v. v. Jurginėj salėje, 180 New 
York Avė. Visi būkite šiame susi
rinkime, nes balsuosime už LDS 
Centro valdybos narius. — V. J.
Kasper, sekr. (101-102)

VYRAI
BŪTINAI PRAMONEI SU 

PUIKIAUSIOMIS 
POKARINĖMIS PROGOMIS 

REIKIA SEKAMŲ

TOOL DESIGNERS 
TOOL MAKERS 

MAŠINISTŲ
> DIE SETTERS 

PAGELBINIŲ MAŠINISTŲ 
TURRET LATHE 

OPERUOTOJŲ 
PLATERS PAGELBININKŲ 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ 

APVALYTOJŲ
GEROS DARBO SĄLYGOS 

LUNCH ROOM PATOGUMAI
Pasitarimai Kasdien 9:15 iki 5 

Antradienių ir Ketvirtadienių vakarais 
IKI 9 I’;M.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimų.

AMERICAN 
SAFETY RAZOR CORP.

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

(100)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI 

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

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.
__________________________________________ (101)

VYRAI
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)

Kaf eteri jos Darbininkai
INDŲ ATĖMĖJAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
NAUJA KRAUTUVĖ 

GERA ALGA.

SENATOR CAFETERIA
2555 BROADWAY.

PRIE 96TH- STREET.
(102)

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.
(101)

SKALBYKLOS DARBININKĖS
Su šiek-tiek žinojimu apie 

PRESS OPERACIJOS 
NUOLATINIS DARBAS 

8 IKI 5 KASDIEN 
ŠEŠTADIENIAIS 8 IKI 12

ROCKEFELLER INSTITUTE 
66TH ST. — YORK AVĖ.

______________________ (102)

REIKIA MOTERŲ
NAMŲ UŽLAIKYMUI

DALIAI AR PILNAM LAIKUI 
GERA ALGA.

UNIFORMOS NEMOKAMAI 
DARBAS KAFETERIJOJE 

PRIE

U. S, NAVAL BASE 
Gale East 33rd Street 

BAYONNE, N. J.
SKAMBINKITE MR. BECKER

BAyOnne 3-0025

CANTEEN FOOD SERVICE
ATSINEŠKITE SU SAVIM ŠI SKELBIMĄ, 

TAIPGI ATSINEŠKITE PILIETINIŲ 
POPIERŲ CERTIFJKATA.

(102)

MOTERYS
Valytojos ofisų būdinkuose. Naktiniai Šiftai. 
GerAm stovyje. Pritraukiančios algos. Kreip
kitės j Superintendent 9 A.M. iki 5 P.M. 
175—5th Avenue, N.Y.C. (kampas 23rd St.) 
____ _____________________________________ £103)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
STALŲ PATARNAUTOJOS

NUOLATINIS DARBAS 
LIGONINĖJE

SU PILNU APRŪPINIMU.
ROCKEFELLER INSTITUTE 

66TH ST. — YORK AVĖ.
(102)

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

(101)

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

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

427 5th Ave., Brooklyn.
(105)

MOTERYS
Nuardymui pamušalų 

nuo senų futrų,
GERA ALGA.

ANIMAL KINGDOM TOY CO.
39 WEST 21 ST ST.

(101)

MERGINOS
BŪTINAM 

KARINIAM DARBUI
KREIPKITĖS

WILLIAM W. FITZHUGH, 
49TH ST.. & 2ND AVE., 

BROOKLYN.
(107)

MOTERYS
Dirbti prie keptuvės luncheonette.

DALIAI LAIKO 65c Į VALANDĄ
PILNAM LAIKUI 60c J VALANDĄ

HOT LOAF BAKING CO.
FULTON STREET SIDE

WASHINGTON MARKET
Tel. BARCLAY 7-7469.

_______________ (103);
REIKALINGOS

MOTERYS VIRTUVEI
K NI CK ERBOCK ER J1OSP1TAL.
I.IOTILST., & CONVENT AVE,

\( MANHATTAN)
(103)

STENOGRAPHERS c
Puikiausia proga apsukrioms 

merginoms.
REIKALINGA ŠIEK-TIEK 

PATYRIMO.
Malonios Aplinkybės.

GERA ALGA 
LAIKAS IR PUSĖ 
UŽ VIRŠLAIKIUS.

NUOLAT

MISS SHERNOV
PLAZA 3-1184.

_________________________________(Į0ĮĮĮ

PROSYTO.JOS
Rankų darbas. Patyrimas nereikalingas.

Išmokysime. Puikiausia alga.
B. J. DENI H AN CLEANERS

215 East 61th St.
(103)

Dino OPERATORES
Patyrusios

VAKARINIS DARBAS 
3 VAKARAI Į SAVAITĘ 

6 IKI 9 1
Didelė Apdraudos Kompanija į

New York City. I 
Kreipdamosios nurodykite savo 

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

20 WEST 43RD ST., N. Y. CITY
(105)

MERGINOS 
STENOGRAPHERS 

Priimame Pradines. 
NUOLAT

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Pasirinkimai Pakilimam.
MET PRODUCTS 
47 W. 63RD ST.

(101)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGO? MOTERYS

MERGINOS (3)
LENGVAS PAKAVIMO DARBAS

5 DIENŲ SAVAITĖ
$21.88

Reikalingas atliekamumo paliudijimas

MANIFOLD SUPPLIES CO.
188 — 3RD AVENUE

Brooklyn.
(106)

STENOGRAPHERS 
ir 

TYPISTS
Pilnam ir Daliai Laiko 

Didelei Apdraudos Kompanijai
5 DIENŲ SAVAITE

Kreipdamosios nurodykite .savo am
žių ir patyrimą, jei turite kokį.

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

(105)

MAŠINISTAI 
DIRBTUVĖS NAMUI.

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS. 
Būtina' Pramonė. 

PRIIMAMTNEPILIEČIAI. .
Pilnai patyrę prie 

LATHES
MILLING MAŠINŲ 

ABLIUOTOJAS 
PRIE STALO DARBAS
$1.16 į VALANDĄ 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.

- HAISS MFG. CO.
141ST ST. & CANAL PL., BRONX 
_________________________________________ (108)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

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

kų. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M. 
PRADEDANT PIRMADIENI. BAIGIANT 

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(103)

IŠ PO VANDENS DUMBLO KASIMO
X 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 ofisų
HENRY DU BOIS’ SONS CO.

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

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

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

FLUSHING, L. II
....... ... <101>

MERGINOS 18-45
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$26 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 

Automatiški Pakėlimai kas 6 savaitės.

100% Karinis Darbas
KURMAN ELECTRIC CO.

35-18 37th Street, L. I. C.
(101)

PARDAVIMAM ŽMONIŲ
REIKIA

Patyrusių prie Pagelbėjimų

Kreipkitės

LANE BRYANT
IS HANOVER PL.,

BROOKLYN.
'(106)

MERGINOS—MOTERYS
KAIPO 

PASISIUNTINĖTOJOS 
IR 

TYPISTS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

RAŠTININKES
PILNAM LAIKUI
DALIAI LAIKO

Didelei Apdraudos Kompanijai

5 DIENŲ SAVAITĖ
Kreipdamosios nurodykite savo am

žių ir patyrimą, jei turite kokį.

BOX NO. 302,
20 WEST 43RD ST., N. Y. CITY 
J 005)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$23.75 už 45 valandų savaitę
PRISIDEDA BONAI

Lengvas fabriko darbas. DIENOM.

Skambinkite, STillwell 4-4900
,_____________________________________ (104)

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 COth St.

(101)

PRADINES RAŠTININKĖS
TYPISTS

Patyrimas Nereikalingas 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

394 VALANDŲ SAVAITĖ 
iki Gegužės 31

NUO TADA 3614 VALANDOS 
IKI RUGSĖJO PABAIGOS
UŽKANDŽIAI BE PELNO

Kreipkitės
Continental Insurance Co.

80 MAIDEN LANE,
Room 2109 

New York City.
_____________________________________ (101>*

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 paliuosavimo 
pareiškimo.

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

ERNST & CO.
120 BROADWAY

SIŪLINĖS

(103)

Su šiek-tiek žinojimu 
BALTINIŲ RŪMO DARBO 

VALANDOS 8 IKI 5 KASDIEN 
ŠEŠTADIENIAIS 8 IKI 12

ROCKEFELLER INSTITUTE
66TH ST. — YORK AVĖ. 

_______________________________ ________ (102)

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.
te

SKALBYKLOS DARBININKĖS
Nedidele Įstaiga

5 DIENŲ SAVAITĖ —36*4 VAL.
GERA ALGA

Kreipkitės 

80 MAIDEN LANE, 
Room 2109 

New York City. .
■*' (101) 

------------------------------------------------- - ------------------

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

NUO 11 Ą.M. IKI 3 P.M. ;
5 P.M. IKI 9 P.M.

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

ELEVEITERIŲ OPERATORĖS
East Side Viešbutyje. 

Gera Alga. 
Linksmos darbo sąlygos.

KREIPKITĖS I MR. MARTIN

THE BEVERLY HOTEL
125 East 50th St.

(105)

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

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

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimu.
INTERNATIONAL TAILORING OOi.
12th St. ir 4th Avė.

VIRĖJOS

9-tos lubos.
(101)-

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO*

TURI MOKĖTI SKAITYTI IB 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

!
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Paskutinis Kvietimas
o rgan i z ac i j ai - įstai -

Apie Lietuvius Kariškius

mi-

nu-

‘Buffalo Bill’ LITUANICA SQUARE. RESTAUR ANT
(Technikinėmis spalvomis)

282 Union Avė.
BROOKLYN

buvo su si d a- 
buvusių pu- 
vaidylų gru- 
vardu “The

KAIP GRIAUSTINIS IŠ VAKA
RŲ! VISŲ ĮDOMIAUSIAS PRIE
TIKIŲ JUDIS!

Savininkas
Kaimos

Avenue

Štai, nesulaikomas prieti
kiais ir sąjūdžiais romansas 

siaučia per lygumas visa 
drąsa ir įtūžimu! 110 East 16th St, N. Y

Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

mirtinai
801 Walton

o vyresnė sesutė pa- 
apdegė eksplodavus

esančiam aliejiniam

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Mrs. F. Babich, 57 m., 
krito ar nušoko nuo stogo 
apartment©, 315-W. 94th St., 
New Yorke. Ant Vietos užsi
mušė.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

JOEL MAUREEN LINDA 
McCREA O’HARA DARNELL

BROOKLYNL4BOK LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA '

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

(Įsist. 28 m.)

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

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y. !

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

RAY 
JON 
DAR 
ir jo 
CAMPO. DON RODNEY, CUGAT CHO
RU. WALTER “DARE” WAHL ir DEAN 
MURPHY, satirikas.

PARAMOUNT X', ■'n& y.

Šeštas Pusią

iu'&

karius. Imphai frontas — 
Lordą Mountbatten ir Ge- 
Wingate peržvelgiant oro

linksmąsias 
šventes, teo
ri augelis tu-

PASKUTINIS RODYMAS 
12 NAKTĮ 

HUMPHREY

nu- 
Be- 
ne- 
pa-

Milu-

*

THE THEATRE GUILD perstatė 
PAUL ROBESON

Margaret’os Webster VeikaleOTHELLO
JOSE FERRER UTA HAGEN

MARGARET WEBSTER JAMES MONKS 
SHUBERT THEA., W. 44th St., CI. 6-5990 
Vakr. 8:30. Popiet Treėiad. ir šešt. 2:30

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

, “Uncertain Glory”
IR DAR ASMENIŠKAI, TED LEWIS, 

Jo Orkestras ir Dailus žvaigždinis 
Vaidinimas

STRAND Broadway & 47th

Warner Bros, jicrstatyrne

Passage To 
Marsaille
- 44c iki 12 Dieną 

HOLLYWOOD 
BROADWAY IR 51st STREET 
Atdara 10 vai. ryte—Nuolatiniai

MATYK sučiuptą nuo nacių fil
mą, rodančią užpuolimą Dieppe 
1942 m.! žinios iŠ Atlanto — J. V. 
Laivynas nuskandina Japonų sub- 
mariną! žinios iš Pacifiko — Ja
ponų lėktuvai puola J. V. laivus. 
Burma — matyk generolą Stil- 
well| ir amerikiečių išlavintus 
ehinus 
Matyk 
nerolą 
karius.
GIRDftK žinių forumą — Raoul 
Arch Gunnison kalbasi su Phil- 
llpu Murray, C. I. O. pirmininku, 
apie tai, “už ką mes kariauja
me?’’ ir dar
43 Žinių judžiai iš viso pasaulio.
FlVIRA^SkV newsreel IjlTlDriiJlJ I THEATRE 
BROADWAY ir 46th St., N. Y.

THE THEATRE GUILD perstato 
(bendrai su Jack H. Skirball)

JAGOBOWSKI COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN

Komediją
Paruošė ELIA KAZAN

LOUIS OSCAR
CALHERN * ANNABELLA ♦ KARLWEIS

J. EDWARD BROMBERG

MARTIN BECK ™A“£.8T-
Vkr.'$3.30 iki $1.10.

POPIET KTVR. ir ŠEŠT. $2.75 iki $1.10.

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEATRINE VIETA. ROCKEFELLER CENTER
Pamatyk šį melodingą judžių romaną technikinėmis spalvomis, isto
riją naktinio kliubo šokikės pakilimo į žvaigždes per kontestą dėl 
žurnalo viršeliui paveikslo.
RITA HAYWORTH GENE KELLY

; “COVER GIRL’’
ir perstatymas ŽURNALŲ VIRŠELIU MERGAIČIŲ, žymiausi Ame
rikos modeliai SCENOJE, “GLORY OF EASTER” ir “SPRING 

į RHYTHM” su Baleto Grupe, Rockettes, Music Hali Simfonijos Ork.

Šis judamasis paveikslas toks iškilmin
gas . . . toks didingas . . . taip žavintis, 
kad jis pasiliks atmintyje tol, kol tik 
žmogaus širdis gali jausti . . . mylėti . .. 
kentėti ... ir triumfuoti 1 Sujaudinąs ii 
galingas judis—paremtas Lourdes Stebuklu 

FKANZO WERFELTO

“The Song of Bernadette” 
Su Jennifer Jones * William)' Eythe * 
Charles Bickford * Vincent Price * Lee 

J. Cobb * Gladys Cooper * Ilgai 
Atsiminsite šį judj 1

RIVOLI Theatre
BROADWAY prie 49 ST., N. Y

NewYorto^g^/a/lnkH
Kun. Miluko Kapas 

Apleistas
Praeitų Velykų sekmadienį 

buvau su savo giminėmis 
vykęs į Šv. Jono kapines, 
sikalbant, sužinojau, kad 
toli, kur mes buvome, yra 
laidotas kun. Antanas 
kas, nelabai seniai miręs.

—Eikime prie jo kapo, — 
sakau, — aplankykime. Kun. 
Milukas buvo žymus, senas lie
tuvninkas, .daug lietuviškų 
knygų išleidęs, nemažai ir .pa
rašęs. Tokiam žmogui reikia 
pagarba atiduoti.

Nueiname.
žiūriu, ir negaliu atsistebė

ti: kapas apleistas. Nei gėle
lės, nei jokio paminklėlio!...

—Tai šitaip jie pagerbia se
nus lietuvninkus! — tarįau. 
—Brook lyno ir Maspeth o ku
nigai gyvena pakajuose, važi
nėja Buickuose, kaip kapitalis
tai; kiti Floridoj žiemas pra
leidžia su seserimis, o savo mo
kytojui, savo švietėjui, kun. 
Milukui, mirusiajam varge ir 
skurde, nei paminklėlio nega
li pastatyti!. . .

. —Biednas, tai vis biednas, 
bus jis paprastas žmogus ar 
kunigas, — atsakė pažįsta
mas.

Man rodosi, Brooklyn© ir 
Maspetho lietuviškų parapijų 
komitetai turėtų pasitarti ir 
padaryti ką nors, ir velionio 
kun. Miluko kapą rūpestingiau 
apžiūrėti ir papuošti. Komite
tai, beje, į darbą turėtų ir kle
bonus paraginti įstoti.

Pakeleivis.

CENTER THEA. “

FORTUNE GALLO perstato SAN 
CARLO OPERA CO. Simfonijos 

Orkestrą ir Baleto Grupė. 
150 asmenų.

IKI GEGUŽES 7

šešt. Popiet 29—FAUST
Šeštad. Vkr. ” 29—RIGOLETTO
Sekm. Popiet 30—BOHEME
Sekmad. Vkr. ” 30— TROVATORE
Pirm. Vkr. Geg. 1—TOSCAZ
Antr. Vkr. 2—Cav. Runtlcana

ir Pagliacci
TreČ. Vkr. 3—CARMEN
Ketvr. Vkr. 4—FAUST

• Penkt. Vkr. 5—RIGOLETTO
Šešt. Popiet ” 6-TRAVIATA
šešt. Vakr. 6—TROVATORE
Sekm. Popiet ” 7—BARBER OF

SEVILLE
Sekmd. Vkr. " 7—AIDA

TIKIETAI NUO 90c

Gegužės Pirmą Dieną pirm- 
kariniais metais mes apvaikš
čiodavome su demonstracijo
mis ir paradais gatvėse. Lietu
viai taipgi neatsilikdavo, turė
davom savo būrius tose iškil
mėse.

šiemet, kaip ir pereitais ka
ro metais, paradų nerengiame. 
Obalsis yra vardan Gegužinės 
nudirbti daugiau darbo karo 
rėmimui, o po dienos darbo 
susieiti į mitingus ir vakarė
lius, juose pasilinksminti ir pa
sitarti, kaip daugiau pasitar
nauti greitesniam karo laimė
jimui.

Vienu iš tokių bus ir mūsų 
rengiamasis Gegužinei pasitik-

Veronika r ir Kazys Milen- 
kevičiai, seni Laisvės skaity
tojai ir darbuotojai So. Brook
lyn© lietuvių organizacijose, 
turėjo tikrai linksmas pavasa
rio šventes, nes buvo parvykęs 
atostogų sūnus Edwardas. ši 
buvo, regis, jo pirmoji atosto
gų laike apie dviejų metų 
tarnybos, tad turėjo apie porą 
desėtkų dienų. Grįžo atgal 
tarnybon, New Mexico, balan
džio 20-tą.

Kalbant apie 
mūs karių tėvams 
ka prisiminti, jog 
rėjo rūpestingų ir liūdnų.

Mrs. Anna Yaskel, brook- 
lynietė, švenčių laikotarpiu ga
vo žinią, kad jos sūnus Alek
sandras, antrasis leitenantas, 
padėjo gyvastį Europos karo 
fronte.

Charles W. Salinskis, yon- 
kersietis, sužinojo, kad jo sū
nus Walteris, štabo saržentas, 
mirė Viduržemi n ės Jūros srity
je.

Mrs. Nellie Šimanskienė, 
brook lynietė, sutiko šventes 
rūpestingame lūkestyje, tačiau 
kartu ir su viltimi, nes pra- 

ti vakarėlis šį šeštadienį, ba
landžio 29-tą, Laisvės salėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Vakarėlyje girdėsime trum
pų prakalbėlių' apie Gegužinę 
ir mūsų skubias problemas, 
taipgi dainų ir muzikos. Turė
sime šokius ir gardžių užkan
džių, kuriuos pagamins geros 
gaspadinės, K. Rušinskienė, J. 
Marčiukienė, M. Misevičienė. 
Bus ir gėrimų. -■

Brooklyniečiai ir iš apylin
kių kviečiami pas mus smagiai 
ir naudingai praleisti vakarą 
šeštadienį. Pradžia 7 vai., pro
grama 8 vai. Įžanga 35c.

nešta, kad jos sūnus Edwar
das, štabo saržentas, dingęs 
be žinios kur nors Europoje. 
Dingusieji tankiai surandama 
kur nors—vieni belaisvėje, ki
ti kariškų prietikių nublokšti „ _ ___
nuo savo pulko, išsislapsto nuo kentėjusiems. Tikiefai nuo 83c 
priešo ir aplinkiniais keliais i iki $2.75 (su taksais), 
sugrįžta pas savuosius.

Miko Malecko, brooklynie- 
čio, sūnus Antanas buvo su
žeistas Europoje.

Mrs. Anna T. Pausha, 
Woodside, taipgi sutiko šven
tes lūkestingai dėl dingusio be 
žinios Europos fronte sūnaus 
Joseph, pirmojo leitenanto.

Helen Markowskienei pra
nešta, kad jos sūnus Joseph, 
5-to laipsnio technikas, padė
jo gyvastį aziškojoj srityje.

Newyorkietes Katrinos Ver- 
žylienės sūnus Edwardas, šta
bo saržentas, dingęs be žinios 
Europos karo fronte, taipgi 
dingę be žinios Viduržeminės 
Jūros srityje newyorkiečių sū
nūs Vincent W. Dalidunas ir 
Joseph Valkovich. Sužeisti šio
je srityje buvo Anthony V. 
Deltuva ir Chester S. Jaku
bowskis, brooklyniečiai.

Kūdikis Mirtinai Apdegė
Patricia Hemminger, 9 mė

nesių, mirtinai apdegė tėvų 
namuose, 801 Walton Rd., 
Queens, 
vo.i ingai 
virtuvėj 
pečiui.

Jūs dar niekados nematėte tokio gausin- 
gai-grožiško, tokia stebėtinai patrauklaus 
judžio, kaip ši sujaudinanti slaptųjų mo
teries meilių istorija . . . blizgančios sce
nos, skaičios spalvos . . . maloni muzi
ka .. . net jums žadą užims 1

GINGER ROGERS
kaipo spindinti, meili . . .

LADY in the DARK
MILLAN * WARNER BAXTER * 
HALL * MISCHA AUER IR 

ASMENIŠKAI * XAVIER CUGAT' 
Orkestras, su LINA ROMAY, DEL

su THOMAS MITCHELL, 
EDGAR BUCHANAN.

IR DAR ŠAUNIAUSI MIESTE 
VAIDINIMAI SCENOJ su PAUL 
WHITEMAN ir Orkestru iš 50.

VICTOR BORGE, JOAN 
EDWARDS, ROXYETTES.

ROXY
Seventh Ave. ir 50th St., N. Y.

Liberty, Lithuanian Daily

“Salute to New Russia” 
Koncertas

Emanu-El Kongregacija ii’ 
jos Choro Komitetas, šį sekma
dienį, balandžio 30-tą, lygiai 
5:30 po piet, Town Hall, 123 
West 43rd St., New Yorke, 
rengia trečią koncertą Sovietų 
Sąjungos pagarbai, pavadintą 
“Salute to New Russia.”

Programos vedėju yra La- 
zare Saminsky, taipgi dirigen
tai Dr. Emil Cooper, Roger 
Sessions, Roy Harris. Dainuos 
Maria Maximovitch, soprano, 
iš Russian Opera Co,; Barba
ra Stevenson, soprano, iš Phi
ladelphia Opera Co.; Ilya Ta
marin, tenoras, iš Russian Ope
ra Co./ Emanu-El Choras ir 
Universiteto Moterų Choras, 
taipgi skambins pianu Nadia 
Reisenberg ir Vivian Fine.

, Rengėjuose-rėmėjuose yra 
daug žymių asmenų. Pelnas 
skiriamas supirkimui “kits” 
Sovietų Sujungęs vaikučiams. 
Taigi, turintiems liuosą prieva
karį yra proga girdėti klasiki
nį koncertą su nauda kare nu-

Vežant iš banko paimtus 
algoms $380, gražiai apsirė
dęs vyriškis pastūmėjęs nešė
ją Mildred Baldassarre į tarp
durį ant 5th Avė., prie 32nd 
St., stvėręs iš po pažasties pi
niginę ir ramiai įsimaišęs 
nion praeivių.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE1Q LIETUVIŠKAS KABARETAS 
t) ’ iQ STANLEY' MISIŪNAS
/ Ii '•“^ii savininkas

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

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

“The Negro Soldier” 
Stanley Teatre

Greta dokumentalės filmos 
apie nacių brutališką trepseni
mą 'į Sovietų Sąjungą, su pa- 
sikiėjimu ją užkariauti-užval- 
dyti bėgiu šešių savaičių, “One 
Inch from Victory,” Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir \2nd St., 
New Yorke, rodoma filmą 
“The Negro Soldier,” paga
minta Jungtinių Valstijų Sig
nalų Korpuso, pulkininko 
Frank Capra priežiūroje.

Filmoje dramatiškai paro
doma, kaip negrai yra suvaidi
nę žymų vaidmenį Amerikos 
istorijoje seniau ir kaip negrai 
vyrai ir moterys dalyvauja 
kiekviename fronte dabarti
nio karo.

Buvusios Atakos ant Dieppe 
Embassy Teatruose

Pirmiau amerikiečiai turėjo 
tik iš savo pusės imtas filmas 
bandomojo įsiveržimo Euro
pon per Franci jos pajūrį Diep
pe, *1942 metais. Dabar turima 
ir nuo nacių atimtos jų trauk
tos filmos. Reiškia, visi veiks
mai matomi iš’ abiejų pusių.

Filmos rodomos Embassy 
Newsreel \eatruose, 42nd, 
46th, 50th ir ’72nd St., New 
Yorke. Priedams yra kitos 
trumpos filmos.

“Othello” Tebevaidinamas 
Shubert Teatre

Jau per eilę mėnesių išbuvęs 
Shubert Teatre, W. 44th St., 
New Yorke, veikalas “Othel
lo,” su paskubusiuoju artistu 
Paul Robeson (kurio 46 me
tų sukakties “pariukėje,” New 
Yorke, dalyvavo virš 8 tūks
tančiai publikos), sėkmingai 
tebevaidinamas ir toliau. Ir vi
si kiti aktoriai yra geri, vei
kalas klasikinis. Statomas Te
atro Gildijos.

Teatro Gildijos 25 
Metu Sukaktis

šio mėnesio 19-tą suėjo 
metai Teatro Gildijai, rimtes
nių, stambesnių, naūjoviškes- 
nių veikalų perstatymu suin
teresuotai 
gai.

Pirmoji grupė 
rius iš kai kurių 
siau profesionalų 
pės, žinomos po
Washington Square Players.” 
Ir pradėjo profesionalės gru
pės veiksmą su veikalu “Bonds 
of Interest.” Iš karto kčžnam 
nariui mokėtą po $25 per sa
vaitę, bet ne už ilgo pirmasis 
veikalas turėjo užsidaryti, o 
ižde liko $19.50. Jie prisisko
lino kelis šimtus ir pradėjo 
vaidinti kitą veikalą, “John 
Ferguson.” Tas pavyko ir jie 
atsipeikėjo finansiškai. Tačiau 
tie pirmi du nebuvo paskuti
niai iš nepavykusių ir pavyku
sių. Pert 25 metus jie buvo 
daug kartų likę be cento ir 
daug kartų vėl praturtėję.

Iki šiol Teatro Gildija yra 
perstačiusi 15-0 veikalų, iš ku
rių paskiausiu yra Martin 
Beck Teatre, 45th St. ir 8th 
Avė., New Yorke, vaidinamo
ji komedija “Jacobowsky and 
the Colonel.” Be to, ant Broad
way šiuo tarpu dar vaidinami 
Teatro Gildijos statomi šie kiti 
veikalai: “Oklahoma,” “Othel
lo.Tikietus savo veikalams 
Gildija parduoda iš anksto-ir 
parduoda po visą šalį, turi 
80,000 reguliarių jos veikalų 
lankytojų,

Theresa IJelburn, buvusi su 
Gildija laike jos sutvėrimo ir 
Lawrence Langner, irgi iš pir
mųjų, yra ir dabar Gildijos 
vadais, jos direktoriais.

Po ilgų metų patyrimo, po

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

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI 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

K ............................ ....... ........ .................. . ? bim n ■ ■■ u ii mm him ■■ ombmo m g bbm

CHRONIŠKOS LIGOS

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai Šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventike
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVerneea 4-9612

šeštadienis, Baland. 29, 1944

Vasiliausko Koncertas
Gegužės 7-tą dieną •

Artisto Aleko Vasiliausko 
koncertas įvyks gegužės 7 d., 
Klaščiaus Salėje, Betts ir Mas- 
peth Avės., Maspeth, N. Y. 
Pradžia 3 v. v. Bilietai po $1 
ir $1.50.

Dainuos Chicago Civic Ope
ros artistė-dainininkė Elena 
Borlush. ši žvaigždė bus pir
mą kartą New Yorke. Pirmą 
kartą New Yorke dainuos ir 
Petras Šimonis iš 4Bostono. Pi- 
janu skambins Tadas Šidlaus
kas. Akordeonistas Dirigenčius 
ir jo grupė gros akordeonais. 
Dzūkas ir žemaitis iš Bostono 
labai pajuokins.

pasisekimų ir nepasisekimų, 
Gildija tebesilaiko nusistaty
mo, jog nežiūrint laikų blogu
mo ar gerumo, nežiūrint karo, 
besikeičiančių pažvalgų ir są
lygų, radio, televizijos ir kal
bančiųjų filmų, geram teatrui 
yra proga, yra reikalas gyvuo
ti—neišsibaigia žiūrovai nei 
scenos talentai.
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