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Washingtone šiuo metu tę
siasi 30 sąmokslininkų, maištų 
kurstytojų teismas. Jis fakti- 
nai tęsiasi jau antra savaitė, 
tačiau teisiamųjų advokatams 
pavyko jį sutrukdyti, nuvilkin- 
ti, kad net ir šiuos žodžius ra
šant dar nėra išrinkti visi džiū- 
rimanai.

Nematomoji jėga, stovinti 
už teisiamųjų nugaros, finan
suoja teisiamuosius ir jie, ma
tyt, pasimojo vilkinti teismo 
eigą, kiek galėdami. Jie ban
do iš teismo komediją pada
ryti. Jie siekiasi įrodyti, būk 
jie esą teisiami ne dėl suokal- 
biavimo su Hitleriu, ne dėl tai-j 
kininkavimo jam, bet dėl to, 
kad jie esą anti-semitai.

Teisiamųjų priešakyje stovi 
toki nedorais darbais pasižy
mėję asmenys, kaip Joe Mc
Williams, Lawrence Dennis ir 
kiti.

Jeigu teisiamiesiems pavyks 
savo pasimojimą realizuoti, 
tai bus užduotas nemažas 
smūgis mūsų demokratiniam 
procesui.

Praeitą antradienį Washing
tone buvo tokis prietykis: 
Prezidento sekretorius pranešė 
spaudos korespondentam, kad 
6 v. v. jiems būsią patiekta 
įdomių žinių.

—Ar tos žinios bus svarbios 
ir užsienio spaudos atstovams?

—Taip, jos bus įdomios ir 
jiems.

—Aa, jeigu taip!. . .
Paminėtuoju laiku visi spau

dos atstovai nekantraudami 
skubėjo paskirton vieton. 
Kiekvienas tik galvojo, kaip! 
čia greičiau pranešti savo 
laikraščiui tą nepaprastą ži
nią, kuri, aišku, būsianti apie' 
antro fronto

Jau ir po 
Šimo dar vis 
respondentai 
ti negali.

Ir šis lūkčiojimas juos dar 
labiau įtikina, jog antrasis 
frontas būsiąs tikrai pradė
tas !

Pagaliau 6:30 v. v. prezi
dento sekretorius praneša: 
Prezidentas Rooseveltas savo 
atostoginėje rezidencijoje kur 
nors pietuose tarėsi su nese
niai Amerikon atvykusiuoju 
Australijos ministerių pirmi
ninku John Curtin!...

Galima suprasti, kokia tai 
buvo korespondentams nema
loni staigmena!. . .

atidarymą!. . . 
šešių, bet prane 
nėra. Laukia, ko 
laukia ir sulauk

Manuilskis, žymusis Tarybų 
Sąjungos vyras, aną dieną ra
šydamas pravdoje pažymėjo, 
kad visas pasaulis dideliu ne
kantrumu laukia antrojo fron
to atidarymo.

Kad tai yra tiesa, poliūdija 
virš minėtasis įvykis Washing
tone. *’’1

Londone tas pats. Spaudos 
atstovai, radijo koresponden
tai nekantraudami laukia 
“svarbiųjų žinių.”

Bet kurią valandą, bet kurią 
dieną tos žinios turės ateiti, 
nes antrojo fronto atidarymas 
bus įvykintas anksčiau ar vė
liau.

Daugelis Amerikos lietuvių 
suamerikonino savo pavardes 
taip, kad pagal jas niekas ne
gali lietuvio atskirti nuo “tik
rojo amerikono.”

Šiomis dienomis Denveryj 
(Col.) chinietis karys, Mon 
Ken Poy, imdamasis pilietybes 
popieras, prašė teisėjo jam 
leisti pakeisti savo pavardę. 
Teisėjas atsakė: “Galite pa
keisti.”

Na, tai nuo dabar naujasis 
pilietis vadinsis Poy Ken Mon.

Taigi chinietis lietuvišku pa
vyzdžiu atsisakė sekti.

VOKIEČIAI BIJO TALKININKU ĮSIVERŽIMO DANIJON I

SOVIETAI NUSKANDINO 
DAR VIRŠ 33,000 TONŲ 

VOKIEČIŲ LAIVŲ
London. — Sovietų laku- riuomenės aplinkinių kalnų 

nai ir karo laivai nuskandi
no Juodojoj Jūroj per 24 
valandas dar 5 hitlerininkų 
transporto laivus, apie 13,- 
000 tonų iš viso; sunaikino 
du jų palydovus, nedidelius 
karinius laivus ir vieną 
stambią motorinę valtį. Du 
kiti priešų laivai buvo sun
kiai sužaloti. Tai vis laivai, 
kuriais vokiečiai ir rumu
nai stengėsi pabėgti iš ap
gulto Sevastopolio.

Gintis tame uostamiesty
je hitlerininkai palieka tik 
tam tikrą skaičių savo ka-

pozicijose su daugybe ka- 
nuolių ir kitų ginklų ir a- 
municijos.

Pirm kelių dienų sovieti
niai bombanešiai nugramz
dino šiaurinėje Barent Jū
roje 4 vokiečių transporto 
laivus, viso apie 20,000 to
nų, ir sunaikino 3 jų kari
nės sargybos laivukus. Be 
to, raudonieji lakūnai ap- 
šlubino 2 nacių transporto 
laivus, vieną torpedlaivį ir 
vieną sargybos laivą. Kar
tu jie nušovė 10 vokiečių 
lėktuvų. Sovietai nustojo 6 
savo lėktuvų.

Rytų Fronte Padaryta Didelių 
Nuostolių Naciam, nors Maskva 
Sako, Nebuvo Svarbių Atmainų
London, bal. 27. — Mas- 

'kvos radijas vėl sakė, jog 
Į nebuvo svarbių atmainų 
'frontuose, nors vokiečiai ir 
rumunai skelbė, kad Sovie
tai pradėję platų ofensyvą 
Bessarabijos fronte linkui 

i Kišiniovo ir vadinamos Ga-

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos nauja brošiūra: “Mo-

Mį'

RAUDON. ARTILERIJA 
NUOLAT PILA UGNĮ 

SEVAST0P0L1N
Maskva, bal. 27. — Ame

rikiečiai korė spondentai 
praneša, jog Sovietų artile
rija dieną ir naktį žeria ne- 
atlaidžią ugnį į visas Seva
stopolio gavės. Raudonieji 
lakūnai be atvangos sprog
dina ir apšaudo vokiečių ir 
rumunų pozicijas aplink 
Sevastopolį ir pačiame mie
ste.

Tie korespondentai spėja, 
kad Raudonoji Armija gal 
šturmuosianti Sevastopolį 
ir greit jį atvaduosianti.

lati Spragos, tarp Karpatų 
kalnų ir Dunojaus upės.

Raudonarmiečiai Stanis- 
lavovo fronte, Vakarinėje 
Ukrainoje, supliekė pulką 
hitlerininkų, užmušdami 
daugiau kaip 800 jų karei
vių ir oficierių ir sunkiai 
sužeisdami apie 300. Visa 
rumunų kuopa perėjo į So
vietų pusę. Raudonarmie
čiai atėmė iš priešų vieną 
labai svarbią kalnų pozici
ja.

Sovietinės jėgos per die
ną sunaikino bei iš veikimo 
išmušė 52 vokiečių tankus 
ir nušovė 79 jų lėktuvus. 
Taigi buvo karštų ir vieti
nių mūšių.

Rumunijos ir Vakarų Uk
rainos frontuose trukdo 
platesnius Raudonosios Ar
mijos veiksmus ištižusi že
mė ir ištvinusios upės nuo 
tirpstančių sniegų Karpa
tų kalnuose.

Mass, ir Pa. Piliečiai 
Už Rooseveltą Ket

virtam Terminui
Boston, Mass. — Nomi

nacijose į demokratų parti
jos suvažiavimą kandidatui 
skirti į prezidentus ateinan
čiuose rinkimuose tapo bent 
keturis kartus daugiau bal
sų paduota už Rooseveltą 
ketvirtajam terminui, negu 
už jo priešininkus, vado
vaujamus buvusiojo guber
natoriaus J. B. Ely.

Demokratinėse Pennsyl- 
vanijos nominacijose už 
Rooseveltą ketvirtajai tar
nybai balsavo 205,920 pagal 
dar nepilnus skaitmenis.

Žymėtina, jog pačiose re- 
publikonų partijos nomina
cijose Pennsylvanijoj 7,500 
piliečių įrašė prez. Roose
veltą, kaipo savo kandidatą 
ateinančio rudens rinki
muose.

Republikonų kandidatas 
Thomas E. Dewey, N. Y. 
valstijos g u b e r natorius, 
Pennsylvanijoj tegavo 98,- 
484 nominacinių balsų.

Pasirodo, jog tų piliečių 
dauguma visai nepriešingi 
ketvirtajam Roosevelto ter
minui.

'BERLYNAS NUŽIŪRI, KAD 
TALKININKAI GALI ĮSI 

VERŽ I IR ŠVEDIJON
Stockholm, šved. — Vo

kiečių komanda siunčia vis 
daugiau ir daugiau kariuo
menės, parašiutistų ir lakū
nų į Daniją. Suprantama, 
jog naciai bijo, kad anglai- 
amerikiečiai galį daryti įsi
veržimą Danijon, o iš jos 
grasinti pačiai vidurinei- 
šiaurinei Vokietijai.

Vokiečiai kur kas silp
niau tėra aptvirtinę Dani
jos krantus, negu Franci jos 
pajūrio ruožus. Dabar hit
lerininkai visais garais sta
to apsitvirtinimus ir Dani
jos pakrantėse.

Pranešimai J a p o nijos

kadspaudai taipgi spėja, 
amerikiečiai ir anglai 
veržtis Danijon, kur pajūri
nės vokiečių pozicijos yra 
daug silpnesnės, nekaip 
Franci jo j, Belgijoj ar 
landi jo j.

Naciai kartu biją, 
talkininkai neįsiveržtų 
dijon, iš kur galėtų 
siauras jūrų rankoves 
simesti į Daniją.

Berlynas, iš savo pusės, 
skelbia, kad daugiau vokie
čių siunčiama Danijon, gir
di, idant nuslopint pakilusį 
danų sabotažą.

Ho-

kad 
Šve- 
per 

per-

Siaučia Danų Sabotažas pries 
Vokiečius; Naciai Tūkstan

čiais Areštuoja Danus

Armija Užėmė Prieš- 
valdišką Montgome
ry Ward Kompaniją

•J i
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SUMAŽINO PUNKTUS 
SVIESTUI PIRKTI

Washington. — Valdinė 
Kainų Administracija pa
skelbė, jog nuo ateinančio 
sekmadienio bus reikalauja
ma jau tik 12 racionavimo 
punktų - štampų, perkant 
svarą sviesto, vietoj šešio
likos punktų.

Dirbtiniam sviestui - mar
garinui punktai numušami 
nuo dabartinių šešių iki ke
turių.

teris ir Karas.” Parašė Ks. 
Baltrunytė-Karosienė; išleido 
Lietuvių Literatūros D-jos Mo
terų Komitetas. Brošiūra turi 
32 puslapius. Kaina 10c.

Baltrunytė-Karosienė — žy
mi lietuvių moterų veikėja. Vė
liausiais metais ji darbuojasi 
tekstiliečių unijoje (CIO). 
Bet nepamiršta ir lietuviškų 
reikalų. Rašo laikraščiams, ra
šo brošiūras. Knygutę galima 
gauti pas Moterų Komitetą, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn 6, N.Y.

Rumunai sako, kad So
vietai atakuoja juos Jassy 
apylinkėje.

Anglai puola japonus ry
tų Indijoje.

ITALIJOJE AMERIKIE
ČIAI UŽĖMĖ KELIS 
STIPRIUS PUNKTUS
Neapolis. — Jungtinių 

Valstijų kariuomenė įvarė 
naujus kylius į vokiečių li
nijas Carano ir Cisternos 
apylinkėse ir užėmė dar 
kelis stiprius punktus An- 
zio fronte. Tokiu būdu a- 
merikiečiai pasiekė pozici
jas tik 24 mylios į pietus 
nuo R&mos.

Pirma negu Amerikos ar
tilerija pradėjo bombarduot 
vieną ' trumpą nacių ruožą, 
amerikiečių kapitonas Mar
tin Herz šaukė per radijo 
garsiakalbį vokiečius pasi
duot, nes kitaip jie tikrai 
bus sunaikinti. Aštuoni vo
kiečiai pasidavė.

Stockholm. — Per 6 pas
kutines dienas Danijos pa
tiri jotai padarė 100 sabota
žo veiksmų prieš vokiečius.

Tarp kitko,* 30 danų atė
jo su mašininiais revolve
riais prie didelio Carltorn 
mašinų fabriko sostinėje 
Kopenhagene; įsakė visiem 
darbininkam apleisti fabri
ką ir tada susprogdino jį.

Danai privertė judžių te
atrų savininkus rodyti pa
šiepiančius Hitlerį juda
muosius paveikslu. Kuomet 
Hitleris buvo taip pajuo
kiamas, tai danų atsinešti 
fonografai sakė kalbas 
prieš Hitlerį. Naciai todėl 
uždarę visus judžius Ko
penhagene.

Girdėt, jog
mis hitlerininkai per masi
nes ablavas suėmė 6,000 da
nų studentų ir šimtus, gal 
tūkstančius, kitų danų.

Buvę bent keletas gink-

luotų susikirtimų gatvėse 
tarp Danijos patrijotų ir 
vokiečių kariuomenės ir po
licijos.

Kopenhagene ir kituose 
Danijos miestuose naciai 
kulkasvaidžiais apstatę 
skersgatvius.

ATIMTA IŠ JAPONU 5 
LĖKTUVU AIKŠTĖS 

NAUJ. GUINEJOJ

šiomis dieno-

Paskui amerikiečių arti
lerija paleido daugiau kaip 
5,000 šovinių į tą ruožą; 
nušlavė visus ten buvusius 
hitlerininkus ir užėmė jų 
poziciją.

Vis Naujos ir Naujos Talkininkų 
Bombų Audros prieš Vokiečius

London, bal. 27. — Ko
kie 2,000 Amerikos ir Ang
lijos lėktuvų per 24 valan
das numetė,. 6,000 tonų bom
bų į opius naciams punktus 
Vokietijoje ir šiaurinėje 
Franci joje, kaip kad pra
nešta ketvirtadienį iš ryto.

Anglai oro bombomis 
triuškino didįjį nacių gink
lų ir amunicijos centrą Es- 
seną, Šveinfurtą ir įvairius 
karinius taikinius vakarinė
je Vokietijoje, taipgi sprog
dino geležinkelių mazgus ir 
stotis Paryžiaus apylinkėje, 
o lengvieji Anglijos bomba
nešiai, vadinami “uodai”, 
atakavo Hamburgą.— Toks 
“uodas”, beje, neša iki dvie
jų tonų bombų.

Visuose tuose veiksmuose 
anglai neteko 29 didžiųjų 
bombanešių ir 2-jų “uodų.” 

Apie 750 Amerikos bom
banešių su keliais šimtais 
lengvųjų lėktuvų, kaipo pa
lydovų, ypač perkūnavo 
šiauriniame Franci jos pa
jūryje, maišydami su žemė
mis vokiečių fortus ir kitus 
apsigynimo įrengimus. Taip 
amerikiečiai vėl “minkšti
no” tą vadinamąjį talkinin
kų įsiveržimo ruožą.

Dienai brėkštant, ketvir
tadienį vėl miglynai Angli
jos ir Amerikos lėktuvų 
skrido atakuot hitlerinin
kus. Berlyno radijas sakė, 
kad, girdi, šėlsta baisūs mū
šiai ore virš pjetinėsjr pie-

tiniai - vakarinės Vokieti
jos.

Žymėtina, jog apie 1,000 
Amerikos bombanešių ir 
greitųjų lėktuvų trečiadienį 
pleškino Braunšveigą, Vo
kietijos orlaivių fabrikų 
centrą, ir sugrįžo be jokių 
nuostolių. Tik veiksmuose 
prieš karinius taikinius 
Franci jo j amerikiečiai pra
rado šešis lengvuosius lėk
tuvus.

Jie sako, jog Braunšveigo 
srityje nacių lėktuvai visai 
nepakilo pasipriešint, nors 
Berlynas skelbė, kad vokie
čiai ten ore, girdi, žaibiškai 
kertasi su talkininkų lėktu
vais.

Naujoji Guineja, bal. 27. 
— Amerikos ' kariuomenė 
šiauriniame Naujosios Gui- 
nejos salos pajūryje atėmė 
iš japonų dvi svarbias lėk
tuvų aikštes, Sentani ir Cy
clops, apylinkėje Hollandi- 
ja, pirmiau užimto mieste
lio. Kautynėse dėl šių aikš
čių buvo užmušta 100 japo
nų. ! . v. •

Dabar amerikiečiai ata
kuoja japonus pakraštyje 
trečiosios lėktuvų aikštės 
toje srityje.

Australai užėmė Madan- 
gą, buvusią tvirtovišką ja
ponų bazę su gera prieplau
ka ir trimis lėktuvų sto
vyklomis.

Madange australai nesu
sidūrė su jokiu pasipriešini
mu iš japonų pusės. Ame
rikiečiai nustebino japonus, 
tankais perplaukdami Sen
tani ežerą ir užklupdami ja
ponus dviejose pirmiau mi
nėtose lėktuvų aikštėse.

Chicago. — Prez. Roose- 
velto įsakymu, kariuomenė 
užėmė Montgomery Ward 
kompanijos, didžiųjų pre- 
kėjų, krautuves ir raštines. 
Visa ta biznio įstaiga per
vesta į Amerikos prekybos 
departmento žinybą.

Bet ir po to Swell Avery, 
kompanijos pirmininkas, ir 
kiti jos viršininkai rėkauja, 
kad jie nepripažįsią jų biz-, 
nio perėmimo į valdžios 
rankas. Jie puolasi prie ad
vokatų ir žada kreiptis net 
į Jungtinių Valstijų Aukš
čiausią Teismą, reikalauda
mi, kad jis nuspręstų, būk 
tai esąs priešingas krašto 
konstitucijai dalykas imti 
privačius biznius į valdžios 
žinybą.

Valdiška Karinių Darbų 
Taryba pirmiau nusprendė, 
kad minima kompanija turi 
leist savo darbininkam ir 
tarnautojam per laisvus . 
balsavimus pasirinkt, ko
kios unijos jie nori. Kompa
nija atmetė tarybos įsaky
mą. Paskui prez. Roosevel- 
tas ragino kompaniją atgal. 
priimt 6,000 streikuojančių- 
darbininkų dirbt pagal se
nąją unijinę sutartį tuo su
pratimu, kad paskui jie ga
lės nusibalsuoti sau patin
kamą uniją.

Bet Montgomery Ward 
kompanija atmetė visus val
dinius įsakymus, patvarky
mus bei patarimus.

žymėtina, jog ta kompa
nija yra lizdas gaivalų, ku
rie po America First obal- 
siu kenkia karinėms šios ša
lies pastangoms ir veikia 
taip, kad apsaugot fašistų 
Ašį nuo visiško sumušimo.

Švedai Jaučią Nacių 
Įsiveržimo Pavojų

London, bal. 27. — Pra
nešimai angių spaudai iš 
Stockholmo sako, jog šve
dai jaučią didelį pavojų, 
kad vokiečiai gali švedijon 
įsiveržti.

švedų valdžia praeitą sa
vaitę suėmė didelį siuntinį 
karinių Švedijos žemlapių, 
kuriuos naciai siuntė vokie
čių komandai Norvegijoj.

$
A iii ftJsįut£ J

i

į

I

s

I

4

a
1

ii

Pratęsia Lend-Lease 
Paramą Talkininkam
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senato komisija už
sieniniais reikalais vienbal
siai nutarė dar vieniems 
metams pratęsti karines 
paskolas Anglijai, Sovie
tams ir kitoms Jungtinėms 
Tautoms iš Lend-Lease fon
do.

Kongreso atstovų rūmas 
jau pirmiau padarė tokį ta
rimą.

Sunaikino Karinį 
Vokiečių Laivą

London. — Kariniai ang
lų laivai nuskandino vieną 
iš keturių Vokietijos nai
kintuvų, pasirodžiusių Ang
liškame Kanale, jūros są
siauryje ties Anglija. Trys 
kiti nacių naikintuvai apsi
leido dūmais ir pabėgo. Gal 
ir jiems teko anglų šovinių.

Tie kariniai vokiečių lai
vai, matyt, buvo sargyboje 
prieš gręsiantį anglų-ameri
kiečių įsiveržimą į Vakarų 
Europą.
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Pas Graikus Neramu
Prieš keletą dienų pasaulio ausis pa

siekė žinios, kad Egipte sukilo keli pul
kai graikų kariuomenės, kad poroje 
Graikijos laivų įvyko jūreivių sukilimas.

Sukilimai, sakoma, buvo “pasekmin
gai nuslopinti,” bet kodėl sukilimai įvy
ko, kol kas mes aiškių žinių neturime.

Keista ir nesmagu skaityti žinias apie 
tokius sukilimus šiandien, kuomet visos 
Jungtinių Tautų pajėgos privalo būti nu
kreiptos vienam didžiajam tikslui: fašis
tinės Ašies sumušimui.

Dėl pasireiškusių graikų ginkluotųjų 
pajėgų sukilimų visaip spėjama ir aiški
nama. Tačiau, atrodo, kad sukilimai įvy
ko vyriausiai dėl graikų vyriausybės 
"Egipte netinkamumo, dėl to, kad toji vy
riausybė, neatstovaudama Graikijos 
žmonių valios, eikvoja šalies turtą, kalba 
Graikijos žmonių vardu ir dirba tų žmo
nių nenaudai.

Tai apgailėtinas dalykas ir jis turėtų 
būti kuoveikiausiai pašalintas. Pašalinti 
jį turėtų, jei ne kas kitas, pačios Jungti
nės Tautos, Amerika, Anglija, Tarybų 
Sąjunga.

Švedija Atsisako Klausyti.
Švedijos vyriausybė, kurioje didžiulę 

rolę vaidina socijal-demokratai, atsisakė 
klausyti Amerikos reikalavimų. Tie rei
kalavimai buvo toki: Švedija turėtų liau
tis aprūpinti Vokietiją tūlais pramoni
niais produktais, ypačiai ball bearing’- 
ais, reikalingais visokioms mašinoms.

Ką dabar darys Amerika su Anglija, 
liekasi palaukti ir pamatyti.

Keista padėtis susidarė: Amerikos ir 
Anglijos bomberiai nuolat daužo Vokie
tijos fabrikus, siekdamiesi pakirsti Vo
kietijos karinę pramonę. Mes aukojame 
turtą ir žmonių gyvybes tam, kad pa
kirsti naciams jėgas, o tuo pačiu sykiu 
Švedija siunčia savo produktus vokie
čiams, — faktinai ginkluoja nacių karo 
mašiną!

Sumušti Priešų Jo Paties Žemėje.
• Manuilskio straipsnis Pravdoje nu

skambėjo per visą pasaulį žaibo greitu
mu. Tasai straipsnis — sutrauka karinių 
operacijų, didvyriškai atliktų Raudono
sios Armijos pusantro mėnesio bėgy j.

Nuo š. m. kovo 1 d. iki bab 15 d. Rau
donoji Armija pietiniame fronte (Ukrai
noje) užmušė arba į nelaisvę paėmė 500,- 
000 priešo kareivių, sunaikino arba pa
ėmė 5,000 tankų, apie 10,000 visokių rū
sių kanuolių ir 130,000 motorinių sunk
vežimių !

Į šią skaitlinę neįeina Krymas, kur 
iki šiol Raudonoji Armija paėmė nelais
vėn virš 40,000 priešo kareivių, apie tiek 
užmušė ir daugybę karinių reikmenų pa
siėmė.

Žinoma, būtų klaida manyti, kad Ma
nuilskio straipsnis turi didžiulės svarbos 
tik dėl to, kad jame buvo patiektos šitos 
žinios. Manuilskis ėjo toliau, padaryda
mas tam tikrų svarbių pareiškimų dėl 
ateities.

Jis pabrėžė, kad artimiausiu Raudo
nosios Armijos uždaviniu bus visiškas iš
laisvinimas Tarybų Sąjungos teritorijos, 
kurios priešas dar turi apie 140,000 ket
virtainių mylių. Toliau: Raudonoji. Ar
mija muš priešą, vydama jo paties žemėn 
ir ten jam galą padarys.

Priešas šiandien yra ne kokioje padė
tyje, bet gudravimais, nurodo Manuils
kis, jam dar vis pavyksta kai kam gal
vą apsukti. Norėdamas sustiprinti savo 
pajėgas Rytų Fronte, Hitleris ima divi
zijas iš Vakarų Europos ir jas siunčia 
prieš Raudonąją Armiją. Bet tuo pačiu 
sykiu Hitlerio propagandistai skelbia pa
sauliui, būk jie Rytų Fronte pralaimį dėl 
to, kad jiems svarbu sustiprinti Vakarų 
Europą prieš talkininkų invaziją. Tiems 
blofams, nurodo Manuilskis, kai kurie 
talkininkai patiki ir tas-, žinoma, einą

bolševi-
ir Visa-

Centro

Manuilskis nurodo, beje, kad Raudo
noji Armija muš priešą išvien su savo 
talkininkais, amerikiečiais ir anglais. 
Raudonarmiečiai muš iš rytų, o ameri-' 
kiečiai ir anglai — iš vakarų. Tos valan
dos, kurią priešas bus taip pradėtas muš
ti, visas pasaulis nekantraudamas lau
kia. Priešui nepavyks Jungtines Tautas 
suskaldyti, nors jis ta kryptimi labai 
daug dirba.

Sumušti priešą jo paties žemėje! Tai 
senas šūkis, kartotas Tarybų Sąjungoje.. 
Tuomet, kai hitlerininkams pavyko įsi- 
briauti į Tarybų Sąjungos gilumą, tūli 
“specijalistai” dažnai primindavo: “Kur 
tas Stalino šūkis?” Šiandien mažai yra 
tokių, kurie abejotų, kad tas šūkis bus 
pravestas gyveniman.

Manuilskis, beje, yra senas 
kas, Lenino ir Stalino draugas, 
sąjunginės Komunistų Partijos 
Komiteto narys.

Prof. Lange Tarybų Sąjungoje.
Buvęs Krakuvos universiteto profeso

rius, o šiuo metu esąs profesoriumi Chi- 
cagos Universitete, prof. Oskar Lange, 
nuvyko į Tarybų Sąjungą.

Prof. Lange yra vienas žymiųjų Ame
rikos lenkų, stojančių prieš pro-antise- 
mitinę lenkų valdžią Londone ir smar
kiai veikiančių, kad tarp Lenkijos ir Ta
rybų Sąjungos būtų geri, draugiški ry
šiai.

Taigi prof. Lange apsilankymas Tary
bų Sąjungoje šiuo metu gali turėti dide
lės politinės svarbos.

Vienaip kalbėsime ar kitaip, Raudo
noji Armija neužilgo bus Lenkijos teri
torijoje, peržengs šiaurinę Bugo upę. 
Tuomet iškils klausimas dėl to, kas val
dys išvaduotąsias Lenkijos žemės sritis. 
Kaip* šiandien dalykai stovi, neatrodo, 
kad su lenkų valdžia, esančia Londone, 
bus galima kas nors gero padaryti.

Jie Aiškins “Rasų Civilizaciją.”
Scripps-Howardo dienraštis New Yor

ke “World-Telegram” prapliupo dideliu 
džiaugsmu: Cornell Universiteto vadovy
bė pasamdė tūlą William Henry Cham- 
berlainą mokyti žmones apie “rusų civi
lizaciją.” Tasai universitetas palaiko to
kį kursą ir nori savo studentus supažin
dinti su rusų tautos civilizacija.

Kas gi tas naujasis “rusų civilizacijos” 
dėstytojas? Tai žmogus, kuris negali 

parašyti eilutės be puolimo Tarybų Są
jungos! Tai didelis Tarybų Sąjungos ne- 
apkentėjas, trockistas, ir jis 
eilę gyvena tik iš šmeižimo 
lies!

Nelaimingi tie klausytojai,
priversti klausyti didžiulio Tarybų Są
jungos priešo “pamokų.” Jie ne tik nieko 
naujo ir padoraus apie rusų civilizaciją 
neišmoks, bet pamirš tą, ką mokėjo.

Mums neaišku, kodėl Cornell universi
teto vadovybė matė reikalo tokį politi
niai susikaneveikusį žmogų, kaip Mr. 
Chamberlain, samdyti tom pareigom?

Gal ji norėjo patenkinti trockininkų 
užgaidas, reakcininkų norus. Gal kokių 
kitų interesų verčiama ji tai padarė. 
Kaip ten bebūtų, ji padarė blogai.

KODĖL JIE TAIP SKAU
DŽIAI PRAKIŠO?

New Yorke pas kitatau
čius menševikus prasidėjo 
visų galų suirimas. Jų pra
laimėjimas Amerikos Darbo 
Partijoje, kurioje jie taip 
diktatoriškai ponavo j o per 
kelius metus, iššaukė balsų, 
nepasitenkinančių Dubins- 
kio - Rose ir Counts klikos 
vadovybe. Taip vadinamos 
Socialdemokratų Federaci
jos organe “The New Lea
der” (bal. 15 d.) du žymūs 
žmonės rašo laiškus ir va
dus kritikuoja. Morton 
Goodman ir Harry Lopatin 
stato klausimą, kodėl ta va
dovybė taip nusidėvėjo,.kad 
paskutiniuose rinkimuose 
taip skaudžiai tapo supliek
ta ir išmesta iš pozicijos?

Goodman atvirai pareiš
kia:

“Tiesa yra, kad Amerikos 
Darbo Partijos ‘liberal-la
bor’ vadovybės pralaimėji
mas tiesioginiai surištas su 
tos vadovybės neturėjimu 
politinės ir organizacinės 
politikos.

“Amerikos Darbo Parti
ja niekad nedavė libera
lams, darbininkams ir far- 
meriams ir vidurinės klasės 
balsuotojams jokios konkre- 
tės programos...

“Gal kas pasakys, kad bu
vusioji Amerikos Darbo 
Partijos vadovybė akstino 
nepriklausomą politinę vei
klą, ypatingai viršutinėje 
valstijos dalyje. Bet faktas 
yra, kad Amerikos Darbo

per metų 
tosios

kurie

ša

bus

Kelly ir Childers.
Tik mūšiuose gema kovos didvyriai. 

Du tokie didvyriai, gavę kongresi
nius medalius už pasižymėjimą mū
šiuose, šiomis’ dienomis parvyko 
21-nai dienai “atostogų”. Tai saržentas 
Charles E. Kelly ir antrasis leitenantas 
Ernest Childers. Kelly gimė ir augo 

• Pittsburghe; Childers — Broken Arrow 
miestelyj, Oklahoma valstijoj (Childers, 
sakoma, paeina iš indijonų).

Abu didvyriai pasižymėjo mūšiuose 
Italijos fronte. Saržentas Kelly vienas 
pats nukovė 40 vokiečių kareivių. Pasi
kalbėjime su spaudos korespondentais, 
saržentas Kelly pareiškė, jog viskas, ko 
mūšyj reikia — drąsos!

Sutinkame. Drąsa mūšyje brangiau
sias žmogaus turtas. Prie drąsos, žino
ma, reikalingas ir žinojimas, išsilavini
mas. Bet išsilavinimą gali suteikti mo
kytojas, lavintojas — karo vadovybė, 
bet drąsos niekas tau negali įdėti!

Abu didvyriai buvo pasitikti labai 
, gražiai. Abu atkreipė į save viso krašto 
dėmesį, nes abu suvaidino didelius vaid- 
menius šalies gynime, priešo mušime.

Nereikia nei aiškinti, jog busimieji 
mūšiai iškels daugiau Kellių, daugiau 
Childersų. Nes mes žinome, kad mūsų 
krašto vyrai turi drąsos, ištvermės ir iš
silavinimo. Jei jiems iki šiol kai kur sto- 
kavo ko — tai priešui neapykantos, po
litinio išauklėjimo. Pasitikime, kad su 
laiku ii

lu visuomet buvo negatyvi
ską, o ne pozityviška. Mes 
ne labai tepaisėme taip il
gai, kol išrinktieji valstijos, 
komiteto nariai paremdavo 
mūsų vadovybę atėjus Pri
mary Dienai.

“Organizacinė A. D. P. 
politika niekad nebuvo aiš
kiai suformuluota -— ji taip 
sau išaugo. Mes niekad ne
pajėgėme suprasti ir iš
spręsti ypatingai viršutinės 
valstijos dalies problemų. 
Pavyzdžiui,' mes tai sričiai 
turėjome organizatorių, ku
ris gyveno New Yorko mie
ste. Tuo tarpu tos srities 
problemas gali ^suprasti ir 
išspręsti tiktai tos srities 
balsuotojai toje srityje.

“Mes organizuosime nau
ją partiją. Gerai! Bet kokią

suorganizuoti partiją, pa
remtą ant programos kaip 
ateičiai, taip dabarčiai, ar
ba ant pagrindinio suprati
mo dėl darbininkų politinės 
veiklos. Jie statė partiją 
taip, kaip jie organizuoja 
dirbtuvę. Jie šiaip taip į- 
traukdavo darbininkus į 
partiją, arba panaudodavo 
organizacinę jųjų spėką — 
ne per diskusijas, propa
gandą arba protingą politi
nę vadovybę. Partija netu
rėjo masinės narystės to
dėl, kad masės nesiinteresa- 
vo vien tik politinėmis de
rybomis, iš ko abelnai ir te- 
susidėjo A.D.P. veikla. Ne
buvo diena dienon kovos su 
senųjų partijų ideologija. 
Mūsų vadai abelnai tik 
tempdavo narius į republi- 
konų ir demokratų kempes. 
Partijoje nebuvo tikros de
mokratijos...

“Tasai komitetas iš dvi
dešimt vieno ar iš dvide
šimt vieno šimto neturi tei
sės pasiimti atsakomybę 
dėl suorganizavimo anti
komunistinės politinės ga
lios be kokio nors tiesiogi
nio dalyvavimo mūsų eili
nių žmonių...”

Betgi ta mažytė sekta pa
siėmė ant savęs atsakomy
bę ir jau paskelbė, kad ji
nai organizuoja Liberalų 
Partiją! Eiliniai jų pasekė
jai jiems nesvarbu. Jų atsi
klausti nereikia.

Faktas yra, kad eiliniai 
Darbo Partijos nariai, ku
rie praeityje sekdavo pas
kui Rose, Dubinsky ir 
Counts, pasilieka Amerikos 
Darbo Partijoje. Generolai 
pabėgo iš partijos be armi
jos!

Sovietų Lakūnai Degino 
Vokiečių Traukinius 

Latvijoj
“Naktį balandžio 24-25 

Sovietų oro jėgos bombar
davo vokiečių karinių trau
kinių sutelkimus Rezeknėj 
ir Gulbenėj, geležinkelių 
mazguose, Tarybinėje Lat
vijos Respublikoje. Buvo 
padegta žibaliniai ir kiti va
gonai. Kartu su gaisrais a- 
biejuose geležinkelių cent
ruose įvyko smarkūs spro
gimai.”

O Harry Lopatin dar aš
triau išstoja prieš tą buvu
sią Darbo Partijos vadovy
bę. Jis sako:

“Pasitraukiantieji A.D.P. 
vadai niekad tikrai nebandė

Maskva. — Sovietinės jė
gos bal. 24 d. visuose fron
tuose sunaikino bei sunkiai 
sužalojo 14 vokiečių tankų 
ir nušovė 50 jų lėktuvų.

Naciai pertrauke telefo
nus ir telegrafus tarp Da
nijos ir Švedijos.

W.U8H

Erford C. Will is (kairėj) ir Max Kholos sveikina 
viens kita po gavimo dovanų už žymius produkcijai 
pagerinti sumanymus, išstatytus Karinės Darbo Tary
bos suruoštoj darbininku-savininkų parodoj, Washing
tone. Kholos yra United Electrical, Radio & Machine 
Workers, CIO, narys, dirbai Westinghouse Electric & 
Mfg. Co., East Pittsburgh©. (WPB photo per Federated

Lawrence Langner ir Theresa Helburn, Teatro Gildi
jos administratyviai direktoriai.

Ką Veikia Darbo Unijos?
Nepaprastai gražiai auga 

Suvienyta Plieno Darbinin
kų Unija (United Steelwor-

kutinius du metu, prade
dant su 1942 m., unija įra
šė 210,000 naujų narių. Da
bar ši plieno darbininkų or
ganizacija jau turi 936,000 
narių. Tai viena iš stam
biausių unijų visame C.I.O. 
judėjime.

Unija turi turto $3,313,- 
000 vertės. — Iš to 
grynais pinigais ižde 
$2,174.000.

Plieno darbininkų 
plačiai dalyvauja CIO
tinės Veiklos Komiteto dar
buose. Tam tikslui 
ra paaukojus arfea 
$102,500. 1

turto 
turi

unija 
Poli-

jinai y- 
išleidus

Union City, N. 
United Electrical, 
and Machine Workers uni
jos Lokalas 448 parašė pre
zidentui Rooseveltui laišką 
su paraginimu, kad jis pa
laikytų kandidatūrą ketvir
tam terminui. Be to, unija 
renka piliečių parašus ant 
peticijos, kurioje Roosevel- 
tas prašomas vėl kandida
tuoti į prezidentus.

Radio

da pasiųsti Chicagon didelę 
delegaciją.

Kadangi kova už negrų 
teises yra politinė kova, tai 
šaukiamąja konferencija y- 
ra susidomėjęs CIO Politi
nės Veiklos Komitetas. Ko
miteto pirmininkas Sidney 
Hillman žada plačiausią pa
ramą šiai konferencijai.

Cleveland, Ohio. — Ohio 
valstijos CIO nutarė remti 
Frank J. Lausche kandida
tūrą į Ohio valstijos guber
natorius. Unijistai sako, 
kad ponas Lausche yra nuo
širdus darbininkų draugas.

Gubernatoriaus rinkimai 
bus rudenį. Šis nusistaty
mas 300,000 valstijos unijų 
narių turi daug svaros tuo
se rinkimuose. Ponas Laus
che tikisi gauti tokios pat 
šiltos paramos iš daugelio 
Federacijos unijų ir gele
žinkeliečių brolijų.

Buffalo, N. Y. — Nese
niai įvyko rinkimai valdy
bos didžiuliam CIO automo
bilistų unijos Bell Aircraft 
kompanijos lokale. Pilnai 
visas vietas laimėjo vieny
bės komitetas. Senojoje val
dyboje buvo žymus trockis- 
tas Buell ir ėjo iždininko- 
sekretoriaus pareigas. Da
bar nebeišrinktas. Keletas 
kandidatų buvo iš Rose-Du- 
binskio klikos pasekėjų. Nei 
vienas jų nelaimėjo šiuose 
rinkimuose. O jie labai no
rėjo būt išrinktais į lokalo 
valdybą, nes tas būtų jiems 
davę progos stengtis lokalą 
išvesti laukan iš Amerikos 
Darbo Partijos, iš kurios 
pabėgo Rose, Dubinsky ir 
Counts.

New York, — Pabaigoje, 
gegužės mėnesio Chicago j e 
bus sušaukta plati unijų 
konferencija negrų reika
lais. Tai bus konferencija, 
kuri pareik^ unijistų nusi
statymą prieš negrų diskri
minaciją. Konferencijos pa
galba bus bandoma įtraukti 
į būsimus preidento rinki
mus plačias negrų mases.

Yorko GIO* unijos ža-New

Washington, D. C. — Pa
sirodo, kad Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentui 
William Green manevrai ei
na labai prastai. Federaci
jos nariai neklauso jojo po
litinių direktyvų. Štai Green 
indorsavo senatoriaus Nye 
kandidatūrą tolimesnei tar
nybai Senate, kaipo “darbo 
žmonių draugo”. Bet Nye 
nėra joks darbininkų drau-. 
gas, jis eina išvien su mūsų 
vyriausybės karinės prog
ramos priešais ir pagarsė
jęs yra kaipo “America 
First” klikos žmogus.

Tuo Green žygiu labai pa
sipiktino North Dakota Fe
deracijos unijos ir nariai. 
Valstijos federacijos komi
tetas pasiuntė Greenui laiš
ką, kuriame komitetas pro
testuoja prieš užgyrimą 
Nye kandidatūros. Komite
tas iš savo pusės užgyrė 
kandidatūrą kongresmano 
Ushur Burdick, kurį taipgi 
remia farmerių unija ir 
Non-Partisan Lyga. Darbi
ninkai tos valstijos nori Se- 
natan pasiųsti tokį žmogų, 
kuris rems vyriausybės ka
rinę programą.

Hillside, N. J.
Pas mus susiorganizavo Ko

mitetas Teikimui Pagalbos 
Lietuvai. Jį sudaro visos or
ganizacijos ir kliubai. Nuo 
Liet. v Literatūros Draugystės 
įeina Janužis, nuo LDS — Ku
dirka, Pašalpinės Draugystės 
—Kiševičienė ir Gasparaitjs, 
nuo’kliubo — Ričkienė. Pasta
roji yra nuoširdi katalikė, bet 
ji Lietuvos žmonėms nori teik
ti pagalbą ir mielu noru apsi
ėmė dirbti.

Kaip tik sutvėrėme komite
tą, tai tuojau ėmėmės darbo. 
Aš pati pasiryžau eiti pas lie
tuvius prašydama drabužių 
Liettivos žmonėms. Ėjau pas 
visus, neatsižvelgdama į jų 
pažvalgas. Kaip kur reikia pa
siginčyti, bet tas išeina ant 
gero. Daug drabužių sudėjo, 
pas visus matosi meilė Lietu
vai ir noras padėti nuvargin
tiems žmonėms.

Mes jau du pilnus karus pri
rinkome drabužių. Dirbame 
išvien su Elizabeth lietuviais. 
Nutarėme surengti ir vakarėlį 
tam tikslui, širdingai tariame 
ačiū tiems, kurie aukavo dra
bužių.

Į Brooklyną nuvežė drabu
žius Chalis Anąškis ir Wolta- 
ris Noris.

Ir svetimtaučiai pritaria, vi
si nori padėti, kad tik greičiau 
tuos hitleriškus žvėris nugalė
jus, kad pasauliui grąžinus 
taiką, kad mūsų sūneliai svei
ki ir linksmi pas mus sugrįžtų.

Vi Kiševičienė. -

v>; •
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KELEIVIO REDAKTORIUS DEMORA 
L1ZAT0RIAUS ROLĖJE

“I

Savo apžvalgos čieloj špal- 
toj Keleivio redaktorius labai 
negražiai bando apjuodinti 
Amerikos Demokratinių Lietu
viui Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetą. Toks raštas tik
tų gal atviriems fašistams ir 
Hitlerio apmokamiems agen
tams. Jeigu Keleivio įstaiga 
nėra nei viena, nei kita tokių, 
tai klausimas kyla, kas ji to
kia? Antgalvis skamba: “Ap
gaudinėja Amerikos Lietu
vius.“

Kas apgaudinėja Amer. lie
tuvius, tai matysime žemiau. 
Keleivis, sako: “Komunistų 
Susivienijimo organas Tiesa.“ 
Tokios organizacijos, kaip ko
munistų susivienijimas, nėra 
ant visos žemės. Jau čia pat 
pradžioj Keleivio redaktorius, 
špygų “artistas,“ ar sužiniai 
klaidina savo saujalę nelaimin
gų skaitytojų, ar pats save 
pasistato nežinėlio rolėje. 
Amerikoje yra Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas, kuris 
turi virš 8,000 narių ir prie 
kurio yra visokio nusistatymo 
abiejų lyčių žmonės. Jo orga
nas yra Tiesa. Ar aišku da
bar?

Toliau sakoma, kad “tą 
siuntinį gavo ne Lietuvos žmo
nės, bet Rusijos komunistai.“ 
Bet gautas čia pranešimas iš 
Sovietų Sąjungos sako, “kad 
amerikiečių aukos bus išda
linta lietuviams kariams Rau
donojoj Armijoj.“

špygų “artistas“ klausia: 
kiek tų lietuvių karių Raudo
nojoj Armijoj yra? Ir čia pats 
atsako, gal tuzinas kitas, ku
rie pabėgę į Rusiją, kai Lietu
vos žmonės viję bolševikus iš 
savo krašto, 1940 metų vasa
rą. Matote, kaip Keleivio re
daktorius meluoja, ir neraus
damas. Jam pasakysim, kad 
Lietuvos žmonės vijo iš Lietu
vos fašistus 1940, birželio me
nesį, tarpe kurių buvo ir pa
ties Michelsono dvasinis va
das A. Smetona su savo gauja 
ministerių ir šnipų. Ar aišku 
dabar ?

Pranešime sakoma, kadi 
tarp kitų siuntinių, gauta ir 

cento nekainuoja. Jis nuolat 
šmeižia, niekina, demoralizuo
ja tuos nuoširdžius rėmėjus 
labdarybės.

Keleivio redaktorius nėra 
Jurgis durnelis, kad jis neži
notų, kiek raudonarmiečių ko
voja pasišventusiai prieš fašis
tines gaujas, kad tas gaujas 
sunaikinus ir greičiau išvijus 
iš savo gimtinės šalies.

Jis negali nežinoti, kad už
puolus Hitlerio gaujoms šalį, 
tūkstančiai lietuvių šeimų 
sitraukė Sovietų. Sąjungos 
lumon.

Jis negali než-inoti, kad
riauja prieš Hitlerį arti 100,- 
000 lietuvių karių ir partizanų. 
Jis negali nežinoti, kad Sovie
tų Sąj. gilumoje randasi šim
tai lietuvių vaikučių ir tie visi 
(jau trečias išsiųsta), siunti
niai sunaudoti tam tikslui, ką 
komitetas skelbia, — nėra žiū
rėta, kur randasi lietuviai ir 
jų vaikučiai, bile tik jie gau
na tą mūsų pagalbą, kuri 
jiems šiandien taip reikalinga, 
kaip Michelsonui druska į bul
ves ar į kitokį maistą.

Ir Keleivis ir jo visa šaika 
tai žino. Abejoti tam netenka. 
Jo ir jų visų tikslas demora
lizuoti šią pagalbą, atitrau
kiant nuo alkanos burnos duo
nos kąsnį; nuplėšiant nuo kū
no drabužį, ir tyčiotis iš nelai
mingų, plepėti, kad, ve, žiūrė
kit, kaip komunistai nuvaldė 
šalį, kad žmonės nuplyšę, ba
dauja. O tada mano rasti 
daugiau sau sekėjų, kurie au
kos į jų fondus, iš kurių nau
dotųsi čia desėtkai Hitlerio 
agentų, per Berlyną sugužė
jusių, kurie čia nedirba jokio 
naudingo darbo, o, supranta
ma, gyventi turi, ir dar poniš
kai.

Tai ve, kur glūdi vienas Ke
leivio redaktoriaus tikslo slė
pinys. Antras slėpinys bene 
bus tas, kad jie visi, prade
dant fašistais ir baigiant va
dinančiais save socialistais, to- 

į kiais, kaip Michelsonas, Januš- 
| kis, Grigaitis ir dar tuzinas 
i kitas mažesnių, nori šmeižti 
I Sovietų Sąjunga, komunistus ir lai p niui^ 11 t . v

177 vaikams overkotai. Kelei-IVls^ žmoniją, kuri tik kovoja 
vio redaktorius klausia, ką. prieš hitlerizmą, fašizmą, 
darys Raudonoji Armija su | šio fakto jie negali nei 
jais? Ir ten atsako, “kad jie'slėpti, nei užginčyti, nes jų šu- 
bus išdalinti Rusijos komunis- Jas pats viską išsiplepėjo, sa-

mūsų 
vaikų 
o lie-

tų vaikams,“ ir dar “nuplyšu- 
siems.“

čia Keleivio redaktorius su
sigriebia ir sako, kad “labda
rybės negalima smerkti, vai
kai nekalti, kad jie gimė to
kioj nelaimingoj šalyj, kokia 
šiandien yra komunistų Rusi
ja.“ Čia jau aiškiai matosi 
Keleivio veidmainystė. Per ei
lę praėjusių metų ir Keleivis, 
ir Naujienos kartote kartojo 
tą melą, kad Rusijoj komunis
tai, komisarai ir visi jų arti
mieji, (suprantama, kad ir jų 
vaikai) labai gerai gyvena, o 
tik pati plačioji liaudis esanti 
nuplyšusi, badaujanti. O čia, 
apsisukęs, Michelsonas vėl sa
ko, kad Rusijos komunistų 
vaikai nuplyšę ir tuos 
Komiteto nusiųstus 177 
overkotus atiduos jiems, 
tuvių vaikai negaus.

Klausimas kyla savaimi, 
kam ta demoralizacija sklei
džiama taip nuolat, taip pasi
šventusiai, prieš Amerikos De
mokratinių Lietuvių Komitetą, 
kuris taip nuoširdžiai, taip pa
sišventusiai dirba, aukoja ir 
siunčia žmonėms taip reikia
mą paramą, kad tik greičiau 
fašizmas, kaipo baisiausia ne
laimė žmonijos, 
džiausią 
tas nuo 
žmonija 
mingai ?

To šlamšto redaktorius sa
ko, kad jis labdarybės nesmer
kia, bet tuo pačiu kartu, kuo
met žmonės tai labdarybei 
dirba ir aukoja ne tik savo 
pastangas ir energiją, bet ir 
dolerius, tai Keleivio redakto
rius, ponas Michelsonas, au
koja tik špygas, kurios jąm nei

kaipo juo- 
plėga, liktųsi nušluo- 
žemės paviršiaus ir 

gyventų laisvai ir lai-

pa-

kydamas neva prakalbą New- 
arke.

Bet ką jūs, veidmainiai, 
veiksite, kaip jūs teisinsitės, 
kuomet pažangusis pasaulis 
laimės prieš fašizmą karą ir 
įsteigs žmonišką taiką!

G. Albinas.

PITTSTON, PA
Turiu pranešti, kad ALDLD 

12 kuopos susirinkimas įvyks 
gegužės 7 dieną, paprastoj 
vietoj įr įprastu laiku. Visus 
narius prašome atsilankyti ir 
atsivesti naujų narių prirašyti.

M. Kalauskas.

REPUBLIKONŲ NOMI
NACIJOSE ĮRAŠO ROO- 

SEVELTO VARDĄ
Wisconsino valstijos re- 

publikonų nominacijose į jų 
seimų skirti kandidatui į 
prezidentus, neseniai, 50,- 
000 piliečių Įrašė Roosevel- 
to vardą.

Dabartinėse republikonų 
nominacijose Mass, ir Penn- 
sylvanijos valstijose taipgi 
daug balsuotojų įrašė prez. 
Roosevelto vardą ketvirta
jam terminui.

SEVASTOPOLIO SRITYJ 
SUNAIKINTA DAR 27 

NACIŲ LĖKTUVAI
Maskva. — Sevastopolio 

srityje sovietiniai lakūnai 
bal. 25 d. sunaikino 15 vo
kiečių lėktuvų pačiose jų 
stovyklose ir nušovė 12 na
cių lėktuvų per kautynes 
ore.

Talkininkų laivams naujų bėdų pridaro nemagnetiš- 
kos minos, pridengtos medžiu, kad magnetiški instru
mentai negalėtų jas susekti. Paveiksle, gautame neutra- 
liškais ryšiais, parodoma naciai nešant tas minas. (Fe-

Rumford, Me Shenandoah, Pa
laiškas nuo Lietuvai

Pagalbos Komiteto 
ir Rumfordo lietuvius 
prie pagalbos Sovie-

lietu-

Lietu-

Pora mėnesių atgal buvo ap- 
laikytas 
Teikimo 
raginant 
prisidėti 
tų Sąjungoj gyvenančių 
viu.

Laiškas perskaitytas 
vių Ūkėsų Kliubo Draugystės 
susirinkime ir priimtas. Išrink
tas komitetas tam darbui ves
ti; į komitetą įėjo A. Kala
dinskas ir S. Puidokas.

Aukos tuojau pradėtos rink
ti ir susirinkime, nors jis ir 
neskaitlingas buvo, surinkta 
$22. Aukavo sekamai:

Po $5: S. 
Pranskaitis, J. 
J. Lobi k as.

Po $1: A. 
Petkus.

■Jankauskis, A.
M. Wiskantas,

ir St.Chuzas

laiškas 
kuopos

Pora savaičių vėliau 
buvo skaitytas LDS 28 
susirinkime ir priimtas. Išrink
ta tam darbui komisija iš: A. 
Kalinauskienės ir S. Puidokie
nės, kad pagelbėtų kliubo ko
miteto darbe, kaip rinkime au
kų, taip ir drabužių.

šiame susirinkime surinkta 
aukų $8. Aukavo:

Po $2: A. Kilienė 
Jankauskas.

Po $1 : S’. Puidokienė 
Chuzas.

Po 50 centų : A. Bartašienė, 
A. Petreikienė ir A. Klemans- 
kienė.

Po 25 centus: S. Marsans- 
kienė ir S. Shopienė.

ir A.

Įvyko ALDLD 34 kuopos 
susirinkimas, ten taip pat tas 
dalykas aptartas ir prisidėta 
prie šio prakilnaus darbo, drg. 
M. Wiskantiene darinkta pa
dėti komitetui.

Taipgi nutarta surengti pa- 
rę tam tikslui. Į komisiją apsi- 
ėmė: A. Kilienė, A. Alenskie- 
nė, M. Pakštienė ir M. Wistar- 
tienė. Ir šios draugės darbavo
si labai gerai. Pare buvo su
rengta ir liko gražaus pelno.

Išrinktasis komitetas jau 
pradėjo savo darbą, eina stuba 
nuo stubos ir renka aukas ir 
drabužius, didžiuma žmonių 
tam pritaria ir aukoja, nepri
tariančių yra nedaug. Ir to pa
sekmėj, kaip mūsų mažoj lie
tuvių kolonijoj, tai surinko ge
rą sumą, net $130 aukų pa- 
gelbai kovojantiems prieš hit- 
lerizmą lietuviams, 
persiųsti Lietuvai
Teikimo Komitetui. Labai ačiū 
visiems ir visoms už taip šir- 
tingas aukas! Apsčiai surinko
me ir gerų drabužių. Auka
vusių vardai vėliau bus pa
skelbti.

Štai aukavusių vardai pini
gais :

$10 aukavo J. Glodenis.
J. Grušas $6.
Po $5 

J. Zavis, 
naitienė, 
Pleuplis,
Klemanskis, 
šaltmeris.

Po $2 aukavo: M. Manson,

Pinigai 
Pagalbos

aukavo: A. Kilienė, 
F. Rakštis, S. Lauri- 
P. D. Krizus, J.
S. S. Puidokai,

S. Gribšas ir S.

Balandžio 20 dienų vietinis 
Russian War Relief skyrius 
turėjo susirinkimą, daug dis- 
kusuota ir planuota, bet ne 
kaip eina prie veikimo. Mat, 
daug yra profesionalų, kurie 
nelabai imasi darbo.

Pagalbos Teikimo 
veikia gerai, renka 
Lietuvos žmonėms, 

Hitlerio.

yra 
kuo

vie-

Lietuvai 
Komitetas 
drapanas 
nukentėjusiems nuo
Surinktas drapanas išvalo, su
taiso, suprosina, kaip kad 
nurodyta iš centro, kad 
geriausiai jas paruošus.

Reikia pažymėti, kad ne 
ui Shenadoah žmonės suneša 
arba suvežą tas drapanas. 
Farmerys P; Kvalkauskas, iš 
Zains Grove, atvežė daug dra
bužių. Drg. A. Dubauskas iš 
Girardville, St. Kuržinskas iš 
Mahanoy City, taipgi iš Frack
ville ir Wm. PennH Shafto ir 
kitų kolonijų daug drapanų 
atvežė.

Prie drapanų surinkimo, pa
ruošimo ir į dėžes sudėjimo pa
siuntimui daugiausiai veikia: 
K. Naravas, kuris sutaiso dė
žes, J. Kavaliauskas yra tvar
kytojas krautuvės, P. Valen
tą, jo pagelbininkas, A. Či- 
žauskas, St. Kuzmickas, J. 
Stagniunas, V. Maurukas, B. 
Bujauckas, V. Vasiliauskas, S. 
Minevičius ir kiti dirba daug 
ir nuoširdžiai.

Iš moterų daug dirba: Ka
valiauskienė, S. Kužmickienė, 
A. Naravienė, E. Stankevičie
nė, M. Toleikienė, M. Abraitie- 
nė, M. Sliekienė, E. Alvikienė, 
O. Overaitienė, Mrs. Eidukevi- 
čienė. Jos labai energingai dir
ba.

Širdinga padėka priklauso 
joms ir jiems visiems. Manau, 
kad jau netoli ta valanda, ka
da mes, Amerikos lietuviai, 
vėl išgirsime balsą nuo laisvų 
savo brolių, seserų 
iš Lietuvos. Jie bus 
kingi už pagalbą.

ir giminių
mums dė-

A. Kaladinskas, P. Yašmans- 
kienė ir K. Laurinaitienė’.

J. Pleplis $1.90.
S. Puidokaitė aukavo $1.25.
S. Venskienė $1.10.
Po $1: C. Drabšas, F. But

kus, A. Vitas, Z. Narušas, J. 
Matužas, J. Venskienė, P. Sa- 
butas, P. Petrikas, A. Piaulo- 
kas, A. Mečus, P. šlekienė, A. 
Waznis, A. Aleksienė, A. Lo- 
bikienė, J. Petreikis, A. Ka- 
meraitienė, A. Matuzas, J. A. 
Venckus, S. Kaladinskaitė.

Aukavo po 50 centų: A. 
Zadakienė, L. Pocienė, J. Pe- 
trikiėnė, J. Baltrušaitis, J. Po- 
pieraitis, H. W. Hansan, F. 
Kavalčiukienė, ir P. Yakubai- 
tis.

J. Stookus aukavo 40 cen
tų. ? : •

M. Grudzinskienė 35c.
Visiems aukavusiems ir au

kavusioms tariame širdingai 
ačiū.

Aukų Rinkimo Komitetas.

Dies savo 
narių, 
bolše- 
sude- 
ir tuo

CIO 
esą 
nori

Tai 
pa

dar

Centralinis Politinio Veiki
mo Komitetas, iš 1000 Walnut 
Ave. raštinės, ragina, kad 
kiekvienas balsuotojas pilnai 
išsiaiškintų, kaip svarbu da
lyvauti sekančiuose rinkimuo
se.

William M. Davy ir Ohio 
CIO prezidentas ir direktorius 
CIO politinio veikimo Jack 
Krall aiškina, kaip Martin 
Dies bando sublofuotĮ, žmones 
balsavimo reikale.

šių, 1944 metų, balsavimai 
yra nepaprastai svarbūs ir nuo 
jų labai daug priklauso išlai
kymas demokratijos.

Jie pažymi, kad 
beprincipiu šmeižtu 
aiškinimu, kad ten 
vikai - raudonieji, 
moralizuoti darbininkus 
būdu tiesia kelią reakcininkų 
laimėjimui.

Jam, matomai, nepatinka 
Politinio Veikimo Komiteto 
darbai. Jis dirba sušilęs ir gąz- 
dina darbininkus su raudonu 
baubu, išrodo, kad tuom jis 
tikisi nustatyti ’ darbininkus 
prieš Politinio Veikimo Komi
tetą. Nesigaili žemiausios rū
šies šmeižtų prieš CIO.

Būtų keista tikrinti, kad nė
ra šioje unijoje komunistų, 
demokratų, republikonų arba 
skirtingų rasių, bei tikybų žmo
nių. Nes unija priimdama na
rį neklausia, kur priklausai, 
kokios tikybos esi ir t.t. 
jau nuo seniai įsigyvenę 
pročiai, kad neklausinėti 
bininkų tokių klausimų.

Matomai, tie ponai norėti] 
matyti, kad darbininkai būtų 
neorganizuoti, pavieniai, o ta
da kompanijos galėtų be di
delio vargo tokius darbininkus 
išnaudoti, kaip jiems patinka.

CIO pagrindinis tikslas, tai 
mokinti darbininkus suprasti 
savo teisių apgynimo, būti vie
ningais, apvienyti visos Ame
rikos darbininkus ir šiuo laiku 
bendrai stoti už laimėjimą ka
ro ir sudarymą pokarinės tai
kos.

Matomai, tuos vyrus įvaro į 
baimę, kad po vadovyste ga
lingos unijos jie negalės pa
skirstyti darbo žmonių į gru
pes arba rases. O tai reiškia, 
negalės su jais elgtis taip, 
kaip jų, kapitalistų, interesai 
reikalauja.

Jau dabar galime pasakyti, 
kad tų ponų tokia raganiška 
propaganda ir darbininkų ne
apykanta vargiai beprigys, ne
žiūrint kokias pastangas jie 
nedėtų.

Sveikai žiūrint, koktu daro
si, kad tie žmonės taip žiūri į 
savo piliečius, ypač, kuomet 
vyriausybė neskirsto žmonių. 
Ji ima į kariuomenę, ar būsi 
baltas, juodas ar kitoks. Arba 
nežiūri, kaip tu esi politiniai 
bei religiniai nusiteikęs. Tavo 
pareiga ginti šalį ir, jei reikia, 
aukauti už ją savo gyvybę. 
Tai kodėl galėtų būti 
mas laike darbo arba 
reikale ?

Mes, 
duodame 
duodame 
gaminimo karo reikmenų. Mes 
tai darome, nes suprantame, 
kad laisvė ir demokratija di
džiausias turtas žmogaus gy
venime ir nepasiduosime ne 
tik naciškiems fašistams mus 
pavergti, bet ir amerikoniški 
fašistai bus lygiai numaskuoti 
ir prikalti prie gėdos stulpo.

Nežiūrint, kokias priemones 
jie naudos, bet ateis jiems sky- 
mų užbaigos diena.

Unijų Vieningo Veikimo 
Politinis Komitetas primena 
darbininkams, kad jie nepada
rytų klaidos laike nominacijų 
ir balsavimų. Jis ragina visus, 
kad tik balsuotų už tokius 
kandidatus į valdvietes, kurie 
yra indorsuoti unijų arba 
garsinami. Jei nėra unijų ant- 
spaudos ir unija apie juos ne
kalba, nesirašykite už tokius 
kandidatus.

Lietuviams- patartina smar
kiai rengtis prie nominacijų, 
nes jos jau netoli: įvyks ge
gužės 9 d. Balsuokime už tuos, 

skirtu- 
unijų

darbininkai, 
savo sūnus, 
visas jėgas

ne tik 
bet ati- 
dėl pa-

kurie pilnai stovi už karo lai
mėjimą ir už Roosevelto kari
nę politiką.

Tik tokiu akylumu mes, 
Amerikos pažangieji piliečiai, 
galėsime sumušti America 
First ir jų pasekėjus.

Apginkime savo reikalus ir 
supraskime, kad niekas už 
mus nekovos, jei mes patys 
nesistengsime apsiginti. Be to, 
nesakykime, kad jei aš ir ne
balsuosiu, vistiek valdžia bus 
išrinkta. Kartais vienas balsas 
yra nulemiantis dalykas. O jei 
daug tokių nepaisančių atsiras, 
tai galime patys save įvelti į 
liūdną ateitį.

Stokime už greitą karo lai
mėjimą ir išrinkimą demokra
tiškai nusiteikusių žmonių. 
Ašis ir jos pasekėjai turi būti 
sutrempti ant visados.

Detroit, Mich
Windsorieciai Kviečia

šį sekmadienį, tai yra, ba
landžio 30 d., LLD 21 kuopa 
Windsor, Can., rengia koncer
tą ir šokius, Jugoslavų svetai
nėj, 1351 Drouillard Rd., pra
džia nuo 2 vai. po pietų. Da
lyvaus Detroito didžiulis Aido 
Choras, po vadovyste Walte- 
rio Gugo. Girdėjau, kad ten 
dalyvaus keletas įžymių žmo
nių iš Toronto, Kanados ir 
Windsorio ukrainų menininkų 
grupė. Bus nepaprastai įvairi 
programa, taipgi detroitiečiai 
turėsime progą išgirsti gerą 
dainininkę R. Strazevičiutę iš 
Toronto, ir pasimatyti su ka
nadiečiais.

Man norisi prisiminti, kad 
kanadiečiai daug parengimų 
nerengia, bet kada rengia, tai 
būna labai įvairūs.

Taipgi mes turime pripažin
ti, kad windsoriečių nedidelis 
skaičius žmonių, bet jie yra la
bai veiklūs ir palaiko net dvi 
draugijas — LLD 21 kp. ir Pa- 
šalpinę Draugiją.

Todėl sekamą sekmadienį 
po pietų windsorieciai draugiš
kai kviečia dalyvauti jų pa
rengime. Pelnas eis Liaudies 
Balsui.

Neseniai sužinojau, kad sun
kiai serga Ignas Janulis, 11652 
Manor St. Jis sirgo New Grace 
ligoninėje, ant Mayers Rd. ir 
7-mylios. Linkiu susveikti ir 
kam galima, tai aplankykime 
jį. Alvinas.

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

DAUG LABŲ DIENŲ
LINKSMŲ EILIŲ IR DAINŲ RINKINYS 

KAINA 100 CENTŲ
Daugelis yra prisiuntę Autoriui po 2, 8 ir 5 dole
rius už kopiją—dovanų! Kreipkitės pas Autorių

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

ARBA LAISVES ADMINISTRACIJOJ

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

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

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

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

ai$
4

5.

6.

7.

8.

9.

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsu
les tiems, kurie tankiai slogas pagauna 
žiemą arba vasarą. 100 Capsulių $1.50, 
dvi bonkos už $2.75.
Phospho B tabletelės nervų sustiprini
mui, kurie jaučiasi nervuoti ir negali 
naktimis miegoti, už 500 tab. $1.95.
C. P. L. No. 18 tabletelės, kuriems po 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų. 
250 tab. $1.50.
V. H. F. tabletelės turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.
P. B. LAX tabletelės, 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-10. Outwitting Ulness knyga
nes serga ir kaip pagydyti Įvairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25.

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

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

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu J visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto iki 
9:00 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.___ _ _ 1 ■'

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, netoli Grand St, BROOKLYN, 6, N. Y.

Portland ir Oregon 
City, Ore.

Miestas Užpildytas Laivų 
Budavotojais

Portland, Oregon, yra mil
žiniškos laivų statymo įmonės. 
Jau nuo seniau buvo pagarsė
jęs šis miestas savo prieplau
ka ant Columbia upės ir pas
kui laivų statybos dirbtuvėmis, 
šiuo laiku čia dirba 100,000 
žmonių prie laivų statymo. 
Dėl tos priežasties užimti žmo
nėmis visi namai, net pras
čiausi. Bušų stotys keliaunin
kais perpildytos.

Apie naujai pribuvusius 
žmones nedaug ką žinome se
nesni šio miesto lietuviai, ži
noma, kad yra jų tarpe ir lie
tuvių ir ypač amerikiečių lietu
vių, bet mums nepavyksta su 
jais susipažinti.

Oregon City, Ore., yra ūki
ninkų miestelis, šalę jo yra lie
tuvių ūkininkų kolonija. Tai 
malonūs ir sąmoningi žmonės. 
Jie visuomet paremia gerus 
darbus.

šia proga noriu parašyti apie 
lietuvius jaunuolius, tarnau
jančius karinėse pajėgose. An
tanas Viskis, kuris prezidenta
vo prie organizacinio darbo ir 
aukaudavo spaudai, yra laivy
ne. Stasys Karbanskis tarnau
ja armijoje. Jonas Karbanskis, 
kuris tarnavo armijoje Hawaii 
salose, aksidente liko užmuš
tas.

Alfonsas Umbrazas, kuris 
tarnauja orlaivyne, puikiai pa
sižymėjo priešus puolant — 
gavo garbės ženklą.

Algirdas Laurušonis eina 
pareigas laivyne.

Jau buvo rašyta, kad Harry 
R. Yankauskas, priešams nu
skandinus laivą, žuvo. Tačiau 
mano, kartais gal liko gyvas 
—išsigelbėjo ir slapstosi ant 
salos, priešo užimtos. Jonas 
Yankauskas yra tarnyboje An
glijoje.

Juozas Smalinskas tarnauja 
armijoje, o Bronius Smalins
kas, kuris daug kartų pasižy
mėjo ristynėse, jau seniai eį- 
na pareigas karinėje tarnybo
je. Metlięko posūnis Franas ei
na pareigas marinuose.

Kadangi daug jaunimo yra' 
tarnyboje, tai šios apylinkės 
parengimai paskutiniu laiku 
būna menkesni.

■
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Žymiausias LDS 
Veikėjas

KANADIEČIU KARINIAI 
NUOSTOLIAI NEBŪKITE NERVUOTI

N. OSTROVSKIS —52—

(Tąsa)
Stačiai prieš Kobilskio veidą kažkas 

sužibo ir kurtinamai trinktelėjo. Jis ėmė 
blaškytis, pasilenkęs, nubėgo skersai gat
vę ir smuko pro pirmus vartus.

Pro netvarkingą triukšmą prasiveržė 
lygus ir griežtas beldimasis. Tai Stepo
vijus iš skersgatvio tratino į kalėjimo 
vartus.

— Pirmyn, draugai! — suaidėjo ga
lingas Rajevskio balsas.

Raimondas bėgo per aikštę šalia jo, 
bijodamas toje pragariškoje tamsoje pa
mesti iš akių. Knapterėjęs ant kažkieno 
kūno, vos neišgriuvo prie vartų ir šoko 
paskui tėvą į kiemą. Prie kalėjimo var
tų — žiburiai.

Pro duris šaudė. Ten įbėgo tėvas. Iš 
užpakalio — batų trypimas. Netvarkingi 
šūviai. Durtuvų žvangėjimas. Kažkas 
bandė bėgti. Kažką užklupo. Šauksmai.... 
Prie durų trumpas susirėmimas.

— Mušk šlėktą! Kulk juos, po velnių!
— staugė Čobotas, įsiverždamas į kori
dorių.

Gelbėdamiesi nuo jo durtuvo, legioni
ninkai išbėgiojo. Rajevskis jau bėgo laip
tais aukštyn. Jį aplenkė jaunas vaikinas 
su ant ausų užsmukusia kepure.

Koridoriuje griaudė Čoboto bosas:
— Ei, Patlajau, kur tu? Atsiliepk! 

Mes laimėjome... Patlaj-a-au!
Dzebekas blaškėsi užpakaliniame kie

me, bebėgdamas plėšė antpečius. Jo gal
voje ūžė viena mintis: “Galas... Galas... 
Tuoj jie čia įsiverš. Kur bėgti?...”

Nėra kur.
Jis įšoko į išvietę. Siaubas vijo jį į dvo

kiančią duobę. Įlindo į šlykščiausias sru
tas, nušliaužė po lenta, jausdamas, kad 
tuoj uždus iš nepakeliamo dvokimo. Ta
čiau tik apie viena tegalvojo—gyventi!

Kalėjimo viršininko raštinė buvo vė
liausiai užimta. Visi puolė čia. Čia atsi
rado išlaisvintieji Pšigodskis, Patlajus ir 
Cibulė, tas pats milžinas valstietis, su 
kuriuo kameroje Pšigodskis kalbėdavosi.

Stepovijus ir antrasis kulkosvaidinin
kas, Gnatas Verba, atliko prie vartų. 
Gnatas dabar turėjo savo kulkosvaidį, 
kurį, atakuojant kalėjimą, išsikovojo iš 
legionininkų. Stipruolis Verba tvarkė jį.

— Priimkite mane prie kulkosvaidžio,
— droviai tarė jam Sara. — Aš vykdysiu 
viską, ką tik jūs man įsakysite.

Verba, atsitūpęs tikrindamas, ar leng
vai juda kulkosvaidis, nustebęs atsigręžė. 
Kiek pagalvojęs, tvirtai atsakė:

— Tai ne bobų darbas! Kulkosvaidis—

ne siuvamoji mašinėlė, panele.
Tas atsakymas Sarą skaudžiai įžeidė. 

Ji pasitraukė.
— Kodėl jūs įžeidėte ją? — pabarė 

Raimondas Verbą.
Su darbininkų grupe prie jų atbėgo 

Pšeničekas. t
— Paspruko, prakeiktas šunuodegis!— 

susierzinęs sušuko jis.
— Kas paspruko?
— Tas niekšas. Paukščio nosimi... Kaip 

jis? — Jis atsiminė: — Dzebekas! Visur 
išieškojau — nėra! O kaliniai sako, kad 
buvo.

Verba patogiau atsisėdo ir įdėjo juos
ta.

— Stepovijau, dabar pamėginsiu vieną 
eilę per stogus....

Ir tuoj kulkosvaidis pradėjo kalenti.
— Viskas gerai.
Stepovijus suvelniavo.
— Pšeničekai, nubėk į raštinę! Pasa

kyk, jog tai mėginimas. O šiaip viskas 
ramu, poneliai dar neatsikvošėjo.

Jau koridoriuje Pšeničekas išgirdo Ra- 
jevskio balsą:

Pasiūlymas įsistiprinti fabrike ir ka
lėjime ir laukti, kol ateis sosnoviečiai ir 
cholmianiškiai, visiškai netinkamas! 
Reikia veikti ryžtingai ir neleisti jiems 
atsipeikėti. Ligi ryto miestas turi būti 
mūsų. Dabar, kai jie pakriko, reikia mu
šti ir mušti. Turėkite galvoje, kad pusė 
kareivių yra dvare. Greitai jie čia pasi
rodys...

Keli balsai nutraukė jį.
Visus juos nugalėjo Čoboto bosas.
— Faktas. Man atrodo — jeigu muš

ti, tai — ligi apals. Vykime ponelius į 
stotį!

Visi atsistojo. Rajevskis skelbė pasku
tinius įsakymus.

— Vežimus su šautuvais atvežti čia. 
Kas iš suimtųjų nori, gali apsiginkluoti... 
Jūs, drauge Cibule, imkite iš fabriko 
arklį ir jokite į Sosnovką. Ten kažkur 
užkliuvo Ščabelis... O jūsų vyrai tegu pa
silieka čia ir mums padeda. Tuoj juos ap
ginkluos. Čobotai, paimkite penkiasde
šimt žmonių ir pulkite nuo rinkos ligi 
upės. Spauskite į stoties pusę! O mes 
atakuojame Valdybą... Palaikykite ryšį. 
Atsiminkite slaptažodžius. Neužmirški
te — Revkomas įsikūręs* fabrike.

Visi nuėjo prie durų. Pšigodskis priėjo 
prie Rajevskio.

— O kur man, drauge... Chmurijau?
(Bus daugiau)

S. K. MAŽANSKAS

Ottawa, Kanada. — Viso 
dabartiniame kare Kanados 
kovūnai iki vasario 29 d. š. 
m. nukentėjo sekamų nuos
tolių:

14,999 užmušta, 7,889 su
žeista, 2,847 be žinios din
go, 4,803 nelaisvėn pakliuvo. 
Vien tik kanadiečių lakūnų 
žuvo 8,137.

Iš lėktuvų nusileidę chi- 
nai ir kiti talkininkų kariai 
atlaiko prieš japonus savo 
užimtą Lonkin miestą, 
“džeid” brangakmenio ka
syklų centrą.

Binghamton, N. Y
Iš LLD 20 Kp. Moterų 

Skyriaus Susirinkimo
Susirinkimas įvyko balan

džio 7 d ieną, Lietuvių svetai
nėje. Narių dalyvavo nema
žai. Komiteto ir komisijų ra
portai buvo įdomūs. Įsirašė 2 
naujos narės, kurias perstatė 
K. Juozapaitienė.

Iš parengimo pagerbimui A. 
Barzdevičienės,' kuris įvyko 
kovo 18 dieną, už komisiją ra
portavo A. Žemaitienė, kad 

.pavyko gerai, žmonių dalyva
vo arti 100. Aukų surinkta 
$49.50. Aukos padalintos pu
siau — Amerikos Raudonajam 
Kryžiui ir Lietuvos žmonių pa
galbai, tai yra, po $19.75.

Atstovė iš Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto raporta
vo, kad rengiama vakarienė 
gegužės 13 dieną, Lietuvių 
svetainėje. Įžangos bilietas bus 
$1. Visas pelnas eis Lietuvos 
žmonių pagalbai, nukentėju
sių nuo nacių. Taipgi, yra ren
kamos aukos pinigais ir drabu- 
ziais.
Pergalės 
kopijų, 
pardavė 
mažiau.

Skaitytas laiškas nuo Lietu
vių Meno Sąjungos centro se
kretoriaus drg. V. Bovirio, pra
šant piniginės paramos išleidi
mui dr. J. J. Kaškiaučiaus pa
rašyto veikalo “Javai žydi.” 
Laiškas priimtas, nutarta pa- 
simokėti metinė duoklė $5.

Nutarta paaukoti $5 Lietu- 
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto skyriui, kuris apmokės už

Newark, N. J
Jaunuolis 

Bet. . .

• šiomis

O. Girniene
M.
P.

Brošiūros “Artinkime 
Dieną” parduota 30 
J. K. Navalinskienė 
22 kopijas, kitos po

pasiuntimą drabužių į Brook- 
lyną.

Bar^devičienęs parėj dirbo: 
K. Vaicekauskienė, M. Luzi- 
nienė, A. Žemaitienė, K. Juo- 
zapaitienė, A. Maldakienė,, P. 
Bakšienė, N. Simonaitienė, E. 
Okuliavičienė, J. žemaitis, J. 
Vaičekauskas ir pagelbėjo y. 
Zmitraitė ir J. Luzinas. Mote
rų skyrius taria širdingai ačiū.

Minėtame parengime auka
vo sekamai:

A. Barzdevičienė $5.
Po $2: J. E. Sliesoraičiai, J. 

M. Luzinai, J. K. Vaičekaus
kai.

V. A. Kazienai $1.50.
Po $1: A. Žemaitienė, J. 

Kazlauskai,
Bakšienė, L. A. Tvarijonai, J. 
B. Kastenai, A. L. Mainioniai, 
Ch. A. Zidulioniai, J. Zdane- 
vičius, J. Strolis, Paul Mikalo- 
junas, J. II. Wiezes, J. A. 
minskai, S. Vaineikis, A. 
Valinskas.

S. M. Kaminskai 65c.
Po 50 centų: K. Juozapai- 

tienė, V. Zmitraitė, N. Simo
naitienė, M .Toniai, P. Juoza- 
paitis, Elz. Tamson, P. Gri
nius, A. Zmitra, H. Pagiega- 
lienė, 
kienė, 
dakis, 
nas.

Po £
G aid is, J. Mašinauskas.

Po 25c: A. Klimas, A. Bal- 
čienė, V.. Kapičiauskienė, A. 
Kapcan, Stevens, L. žiburis, E. 
Čekanauskienė. Smulkių 41c. 
Viso $49.50.

Moterų skyrius taria visiems 
aukavusiems širdingai ačiū!

J. K. N.,
Moterų Skyriaus Korespt

Ka-
Na-

J. Kireilis, V. Kamins- 
M. Bekerienė, F. Mal- 
A. Garuckis, A. žoly-

35c: P. J. Kaminskai, A.

Garbingai Pradėjo, 
Negarbingą Mirtį 

Sutiko . ' ■' 
dienomis, čia likosi

palaidotas jaunas karys Stru- 
pienes mylimas ir vienintelis 
sūnus. Jaunasis Strupas, apie 
3 metai atgal savanoriai įsto
jo į Dėdės Šamo aviacijos sky
rių. Jo motina Strupienė, kuri 
turi ant Wilson Ave. savo dre- 
sių siuvimo krautuvėlę, gavo 
žinią iš Detroit, Mich., kad jos 
mylimas sūnus žuvo laike api
plėšimo tūlo krautuvininko, 
kurį padarė su keliais savo 
draugais dezertyrais iš armi-. 
jos.

Motina ir visi newarkieciai 
labai nustebo, išgirdę tokią 
liūdną, tokią negarbingą ži
nią. Motina nuvyko į Detroitą 
ir parsigabeno savo mylimo 
sūnaus lavoną į Newarką, kur 
ir likosi palaidotas per laido
tuvių direktorių Bujauską su 
karinėmis ceremonijomis.

Kaip šis jaunuolis likosi 
įpainiotas į šias negarbingas 
pinkles? šiuos žodžius rašan
tis gerai žino jo tėvus (tėvas 
mirė jau 10 metų atgal). Mo
tina pavyzdinga moteris ir iš
auklėjo gražiai sūnų.

Sakoma, kad jam jo tarny
boj nepavyko ir, veikiausia, su 
prastos reputacijos draugais 
susidėjo. Gaila jaunuolio!

Albinas.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

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

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

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

1943 metais LDS narių skai
čius Ohio valstijoje geriausiai 
paaugo — net 49 nariais. To
ji valstija pralenkė ir toli pa
liko visas kitas valstijas.

Kreditas už tai priklauso d. 
S. K. Mažanskui, LDS vice 
prezidentui.. Jis pats vienas 
Įrašė 36 naujus narius ir už 
tai gavo pirmą vajaus dovaną 
— karo boną $50 vertės. Taip
gi jis gavo ir savo kuopai do
vaną — $25 vertės karo boną. 
Jis, be to, įtraukė ir kitus į 
lenktynes, būtent, 73 kuopos 
veikėjus, Akron, Ohio.

Reikia taipgi priminti, kad 
jis dalyvauja kiekviename va
juje. Jis, be to, yra vienas 
veikliausiųjų draugų abelna- 
me visuomeniniame judėjime.

LDS vice prezidento termi
nas d. S. K. Mažanskui jau 
baigiasi. Bet jis vėl kandida
tuoja naujam dviejų metų ter
minui. Gegužės mėnesio kuo
pų susirinkimuose bus Centro 
Valdybos rinkimai. Patartina 
LDS nariams vėl už jį pabal
suoti. Lai jis ir toliau eina tas 
pačias pareigas. Lai jis ir to
liau atsovauja Ohio valstiją 
LDS Centro Valdyboje.

CIevelandietis.

Worcester, Mass
Nedėlioj, balandžio 30 d., 

Washburn svetainėj, 7 :30 val. 
vakare, Komunistų Partija 
rengia gedulingą mitingą pa
minėjimui seržanto Ben Spun- 
gin, buvusio Worcester miesto 
partijos sekretoriaus ir žuvu
sio kovoj prieš japonus ant 
Naujos Gvinėjos.

Kalbės Anna Burlak, Mass. 
Kom Partijos veikėja ir kiti 
žymūs kalbėtojai. Bus ir dai
nų grupė. Visus ir visas kvie
čiame atsilankyti.

V. Thamel.

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 gdl Vitamino B.

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

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

<♦>

<♦>

<♦>

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

<♦)

<♦>

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

<♦>

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turimo

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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 antaihs.) '

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

<t>

<♦>

<♦>

<!>

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

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

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

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

Lietuvių 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-Ęmber Fuel Co., Inc.
496 GRANDEST. BROOKLYN, N. Y.

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

1 GREEN STAR BAR k GRILL f
2 Lietuviškas Kabaretas ±

(P. 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

NOTARY 
PUBLIC

Bal. 26 d. bent 1,000 ame
rikinių lėktuvų bombarda
vo Braunšveigą, orlaivių 
fabrikų centrą Vokietijoje.

ftitii įnirti

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdčsio 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.

Ž 459
(Skersai nuo Republic Teatro)
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ĮVAIRIOS žinios
Amerikiečiai ir anglai per 

11 paskutinių dienų sunai
kino virš 700 Hitlerio lėk
tuvų, o savo nustojo 373 
lėktuvų.

Anglai atėmė iš japonų 
Mapao> rytų Indijoj.

Oro nelaimėj užsimušė 
vokiečių gen. H. Hube, sako 
Berlynas.

Anglai neužleis Amerikai 
jokių salų-bazių, sake prem- 

• j eras Churchillas seime.

Hitleris tarėsi su Musso- 
liniu, kaip atremt gręsiantį 
talkininkų įsiveržimų į Va
karų Europą, sakė Berlyno 
radijas.

Maskva. — Sovietines je-| 
gos bal. 23 d. visuose fron
tuose sunaikino 16 vokiečių 
tankų ir nušovė 51 jų lėk
tuvą.

PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas 

penktadienį, balandžio 28 d., 8 
408 Court St. Nariai būtinai 
vaukite šiame susirinkime, 
kurie neužsimokėjote už
duokles, skubėkite pasimokėti. 
ir svarbių reikalų apkalbėti ir 
tarti. — C. Andriūnas, sekr.

(98-100)

įvyks

daly- 
Taipgi, 

1944 m.
Yra 
nu-

Lic-
En-

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, balandžio 30 d. 

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

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas' * įvyks 

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

NEW HAVEN, CONN.
Balandžio 30 d. matysite suvai

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

linksmas
33 kp.,

ELIZABETH, N. J
Balandžio 30 d. įvyks 

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

(99-101)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia pasilinks

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

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

jėgos: V. Valukas, Lyros 
Stasys Kuzmickas iš

WILKES-BARRE, PA
LDS 

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

Bus skanių valgių ir tinkamo iš- 
sigėrimo. Tai parengimas bus pui
kus visais 
džio 30 d., 
bo salėje, 
Kom.

atžvilgiais. įvyks balan- 
6 v. v. Liet. Progr. Kliu- 
325 E. Market St. — 

(98-100)

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

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

(98-100)

Kviečiame

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

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KEPĖJAS
♦ GERAS, PILNAI PATYRĘS 

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

KETVIRTADIENIAIS, PENKTADIENIAIS 
IR ŠEŠTADIENIAIS

Reikalingas atliekamumo paliudijimas. 
Klauskite MR. MILLARD.

(102)

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI

Stiprūs. stambūs, patikimi, blaivūs. 

538. UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ. 

Nuolatinis Darbas.
Pripuolamai Viršlaikiai.

MATYKITE FOREMAN.

OWENS ILLINOIS 
DISTRIBUTORS, INC.

4 7-22 PEARSON PLACE, 
LONG ISLAND CITY.

(102)

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

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

(102)

PEČKURIS 
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.

(101)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER

N. Y. C. (X)

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

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

GESO STOTIES 
APTARNAUTOJAS

TIRE MOUNTER 
TROKO DRAIVERIS

Gera proga patyrusioms vyrams.

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

(100)

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

LIUOSAVIMO.
TRIEX TOOL, 429 BROOME ST.

(100)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
KAMBARIU TVARKYTOJOS

VALYTOJAI
APVALYTOJAI

Daliai ar Pilnam Laikui
KREIPKITĖS I HOUSEKEEPER

HOTEL 
ALEXANDER HAMILTON 

PATERSON, N. J.
(101)

VYRAI 
IR • 

MOTERYS
DALIAI LAIKO IR PILNAM LAIKUI 

DARBAS. PRIE BUFETO—KAS1ERIAI— 
PUODŲ MAZGOTOJAI IR APVALYTOJAI 

KAFETERIJOS DARBUI 
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)

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

ateikite arba telefonuokite dėl daugiau 
informacijų

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

(100)

OPERATORIAI 
DARBININKAI BENDRAI

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

BEN GREENHOLTZ
476 Knickerbocker Ayenue

Brooklyn. (100)

PIENINEI DARBININKAI
DARBININKAI

BŪTINA PRAMONĖ
KREIPKITĖS PO PIETŲ

3 P.M. KASDIEN

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

REIKALINGAS atlieka- 
MUMO PALIUDIJIMAS.

DARBAI GAUNAMI 
PRIE 

TRUMPŲ PRIVIRINIMŲ 
SKYLIŲ KERTAMŲJŲ 

MAŠINŲ 
TEKINIMŲ 
BUFAVIMŲ

Dieniniai ir Naktiniai šiftai. 
Patyrimas Nereikalingas.

Reikalingas atliekamumo paliudijimas. 
PRADINĖ ALGA 70c Į VALANDĄ 

50 VALANDŲ SAVAITĖ
FIAT METAL 

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

_ __________________ (100)

dar-

(102)

Kafeterijos Darbininkai
INDŲ ATĖMĖJAI

INDŲ MAZGOTOJAI
NAUJA KRAUTUVĖ

GERA ALGA.

SENATOR CAFETERIA
2555 BROADWAY, 

PRIE 96TII STREET.

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

bendrai apie peninę. Pastovus darbas, 
puikiausa alga.

CLOVER GREEN DAIRIES, 
AMBOY AVE., 

WOODBRIDGE, N. J. 
WOODBRIDGE 8-0800

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS

>GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (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)

MERGINOS IR MOTERYS

Gera

(100)

VYRAI—MERGINOS—MOTERYS 
FABRIKO DARBAS

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

KIRKMAN SOAP
50 BRIDGE ST., BROOKLYN.

(103)

(102)

APVALYTOJAI
LENGVAS DARBAS.

NUOLAT.

ROCKEFELLER INSTITUTE
66TH ST. — YORK AVĖ.

(102)

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
DALIAI LAIKO 

RYTAIS JEI GALIMA 
RAŠTININKAI IR VYNIOTOJAI 

IŠSIUNTINĖJIMŲ 
DEPARTMENTE

Didelė Apdraudos Kompanija 
DOWNTOWN NEW YORKE 

Kreipdamiesi nurodykite savo amžių 
ir kiek pageidaujate algos.

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

(105)

MEN
AGE 18 TO 50 

NO AGENCY FEE 
LEARN PRODUCTION 

NO EXPERIENCE NECESSARY 
CONVENIENT N.Y.C, LOCATION 

POST WAR OPPORTUNITY 
RAPID ADVANCEMENT 

APPLY 0 TO 1 

EVERETT BROWN
Agency

17 John St.—Near Bway.
(101)

VYRAI AR BERNIUKAI
KAIPO PASIUNTINIAI
Gera Alga. Su Viršlaikiais, 

jeigu pageidaujama.
Kreipkitės

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

(105)

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

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

FLUSHING, L. I.
(101)

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

SALADŲ IR SANDWICH DARYTOJAS $55 
BROILERIŲ VIRĖJAI $55. 

SHORT ORDER VIRĖJAI $55. 
FLOOR CAPTAINS $55.

MAISTO PATIKRINTOJAS IR 
KASIERIUS $40.

ENDURO RESTAURANT
FLATBUSH, PRIE DeKALB AVE., 

BROOKLYN.
(103)

IŠ PO VANDENS DUMBLO KASIMO 
DARBININKAI

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

Kreipkitės Į ofisą
HENRY DU BOJS’ SONS CO.

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

REIKIA 
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
Nuolat.

5 Dienų Savaitė 
GEROS ALGOS 

, Pokarinė Ateitis.
AMERICAN LINEN CO

210 W. 155th St. (100)

BERNIUKAI-VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas. 
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbi] 

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.
INTERNATIONAL TAILORING CO. 
12th St. ir 4th Ave. . 9»tos; lubos.
________________________________________ (101) 
REIKALINGI VYRAI IR BERNIUKAI dirbti 

popierinių dėžučių fabrike.
WILTCHIK & KLINE, 200 GREENE ST.

(100)

Pasitarimai Kasdien 9:15 iki 5 
Antradienių ir Ketvirtadienių vakarais 

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

AMERICAN
SAFETY RAZOR CORP

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

(100)

REIKIA MOTERŲ 
NAMŲ UŽLAIKYMUI

APSAUGOKITE SAVO 
ATEITĮ 

PASTOVUS DARBAS 
IR

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

LAIKE MOKINIMOSI

DALIAI AR PILNAM LAIKUI 
GERA ALGA.

UNIFORMOS NEMOKAMAI 
DARBAS KAFETERIJOJE

PRIE

U. S. NAVAL BASE
Gale East 33rd Street

BAYONNE, N. J.
BAyonne 3-0025

CANTEEN FOOD SERVICE

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS 

KARINIUS DARBUS 
REIKALAUJA

Keletos Vyrų Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS 
SU GERA ALGA.

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

BROOKLYN, N. Y.
(103)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(X)

PAGELBININKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramone.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
73c Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

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

VYRAI A
BŪTINAI PRAMONEI SU , 

PUIKIAUSIOMIS 
POKARINĖMIS PROGOMIS 

REIKIA SEKAMŲ

TOOL DESIGNERS 
TOOL MAKERS 

MAŠINISTŲ 
DIE SETTERS 

PAGELBINIŲ MAŠINISTŲ 
TURRET LATHE 

OPERUOTOJŲ 
PLATERS PAGELBININKŲ 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ 

apvalytoji;
GEROS DARBO SĄLYGOS 

LUNCH ROOM PATOGUMAI
MAŠINISTAI 

DIRBTUVĖS NAMUI.
KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 

MAŠINERIJOS. 
Būtina Pramonė. 

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
Pilnai patyrę prie 

LATHES
MILLING MAŠINŲ 

’ ABLIUOTOJAS
PRIE STALO DARBAS
$1.16 Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

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

VYRAI 
Lavinti 

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

NELAVINTIEM
60c Į VALANDĄ PRADŽIAI 

Greiti Pakilimai.
NEWMAN DRY CLEANING 
59 FROST ST., BROOKLYN.
  (100)

ŠVEITĖJAI IR LYDYTOJAI 
prie Sterling Sidabro. GERA ALGA. 

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

____________________________________(100):

kai

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijojo.

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

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

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

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

PETER... PAUL, 
1150 ORTHODOX 
PHILADELPHIA;

Si

ATSINEŠKITE SU SAVIM ŠJ SKELBIMĄ. 
TAIPGI ATSINEŠKITE PILIETINIŲ 

POPIERŲ CERTIFIKATĄ.
(102)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

UŽDARBIS PAKELIAMA 
Už TRUMPO LAIKO 

LAVINIMOSI PERIODO
DALIES LAIKO VALANDOS 

PRITAIKOMOS SULYG 
JŪSŲ PATOGUMO 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
LUNCH ROOM PATOGUMAI 

Pasitarimai kasdien 9:15 iki 5 
Antradieniais ir Ketvirtadieniais vakarai* ' 

iki 9 P.M.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

AMERICAN 
SAFETY RAZOR CORP. 

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

STALŲ PATARNAUTOJOS
NUOLATINIS DARBAS 

LIGONINĖJE 
SU PILNU APRŪPINIMU.

ROCKEFELLER INSTITUTE 
66TII ST. — YORK AVE.

(102)

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

(101)

INC.
ST., 
PA.
... UOS)

MERGINOS (3)
LENGVAS PAKAVIMO DARBAS 

5 DIENŲ SAVAITĖ
$21.88

Reikalingas atliekamumo paliudijimas

MANIFOLD SUPPLIES CO.
188 — 3RD AVENUE

Brooklyn

CHAUFFEUR (Šiauferkos)
Dirbti po pictais. 8 valandos į dieną. 

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

427 5th Ave., Brooklyn.

________ (100)

DITTO OPERATORES
Patyrusios

VAKARINIS DARBAS
3 VAKARAI Į SAVAITĘ

6 IKI 9
Didelė Apdraudos Kompanija 

New York City.
Kreipdamosios nurodykite savo 

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

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

(106)

MERGINOS 18-45

MOTERYS
Nuardymui pamušalų 

nuo senų futrų.
GERA ALGA.

ANIMAL KINGDOM TOY CO..
39 WEST 21ST ST.

MERGINOS
STENOGRAPHERS

Priimame Pradines.
NUOLAT

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

(101)

(101)

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
$26 I SAVAITĘ PRADŽIAI

Automatiški Pakėlimai kas 6 savaitės.

100 % Karinis Darbas
KURMAN ELECTRIC CO.

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

PARDAVIMAM ŽMONIŲ
REIKIA

Patyrusiu prie Pagelbėjimų

Kreipkitės

LANE BRYANT
15 HANOVER PL

BROOKLYN.
(106)

MERGINOS—MOTERYS 
KAIPO K 

PASISIUNTINĖTOJOS 
IR 

TYPISTS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

ERNST & CO.
120 BROADWAY

SIŪLINĖS

(103)

Su šiek-tiek žinojimu 
BALTINIŲ RŪMO DARBO 

VALANDOS 8 IKI 5 KASDIEN 
ŠEŠTADIENIAIS 8 IKI 12

ROCKEFELLER INSTITUTE

66TII ST. — YORK AVĖ.
(102)

MERGINOS - MOTERYS
Kaipo Laboratorijos Darbininkes.

Patyrimas Nereikalingas.
Pokarinės Progos 

327 Van Buren St., 
Brooklyn.

ELEVEITERIŲ OPERATORĖS
East Side Viešbutyje. 

Gera Alga.
Linksmos darbo sąlygos.

KREIPKITĖS Į MR. MARTIN

THE BEVERLY HOTEL 
125 East 50th St.

(.105)

MERGINOS
Nepątyrusios lengvam statymo darbui. Ka

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

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

VALYTOJOS
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA,
. .(104

STENOGRAPHERS 
ir 

TYPISTS
Pilnam ir Daliai Laiko 

Didelei Apdraudos Kompanijai
5 DIENŲ SAVAITĖ 

Kreipdamosios nurodykite savo am
žių ir patyrimą, jei turite

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

PRADINĖS RAŠTININKES
TYPISTS

kokį.

CITY
(105)

RAŠTININKES
PILNAM LAIKUI

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)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$23.75 už 45 valandų savaitę 
. PRISIDEDA BONAI

Lengvas fabriko darbas. DIENOM.

Skambinkite, STillwell 4-4900
(104)

MOTERYS
Reikia Operatorių siūti ant Singer sewing 

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

208 WEST 29TH ST.
___________________________ (100)

NAKTINĖ kambarių 
TVARKYTOJA

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

THE BEVERLY HOTEL
125 East COth St.

(101)

SKALBYKLOS DARBININKĖS
Nedidele Įstaiga

DIENŲ SAVAITĖ —36% V AL.
GERA ALGA
a , Kreipkitės

80 MAIDEN LANE,
Room 2109 

New York City.

5

(101)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKES

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

5 DIENOS 

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
East Side Rezidencijiniam Viešbučiui. 

Gera alga ir linksmos aplinkybės.
Patyrimas Nereikalingas 

Kreipkitės J Housekeeper’s Ofisą

THE BEVERLY HOTEL
125 Etftt 50th St.

Patyrimas Nereikalingas 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

3914 VALANDŲ SAVAITĖ 
IKI GEGUŽĖS 31

NUO TįADA 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 

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS V AKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Algiu 
Proga pakilimam®. Iš Būtinų Darbų Reikia 

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

(101)

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU , 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS—MOTERYS
Pilnam ar Daliai Laiko .> 

Maisto Pakavimo Fabrikui
Kreipkitės

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

BROOKLYN (6-TOS LUBOS)
(100)(100)
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NewYorko^z^zfeZliiioi Iš LLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS
Raudonajam Kryžiui 

įvykusio Baliaus Pa
sekmės ir Aukos

Dienraščio * Vilnies
i Suvažiavimas

Masiniai Pagerbs Kare 
Padėjusį Gyvastį Ko

munistą Veikėją
Literatūros Draugijos 2-ras 

Apskritys gražiai prisidėjo su 
parama Raudonajam Kryžiui. 
Iš iždo paaukojo $5 ir suren
gė balių tam tikslui. Balius 
įvyko bal. 22 d. Pelno davė 
$86.52.

Varpas keptuvė (A. Balčiū
nas) balių apdovanojo savo 
skania duona.

Baliuje negalėję dalyvauti, 
geri savo šalies patriotai, pri
sidėjo su aukom: Joe Byron 
$2, Geo. Wareson $1, F. Rein
hardt $1, Ig. Arlauskas $1, P. 
Janeliūnas $1.

Dėkojame visiems baliuje 
dalyvavusiems ir 
siems su parama.

Dienraščio Vilnies bendro
vės dalininkų suvažiavimas 
įvyks geg. (May) 7 d. Iš visos 
Amerikos demokratiją brangi
nantį žmonės siunčia suvažia
vimui pasveikinimus ir aukas 
dienraščiui. Mes, brooklynie- 
čiai, taipgi turime sveikinti su
važiavimą ir turime tiekti au
kų dienraščiui Vilniai.

Iki suvažiavimo laikas labai 
trumpas. Turime pasiskubinti 
su dovanom, kad jos pasiektų 
Chicaga iki geg. 7 d. 
t *

Prašome užeiti i Laisvės raš
tinę ir palikti vidur-vakari- 
niam lietuvių liaudies dienraš
čiui Vilniai savo dovana. Chi- 
cagiečiai gražiai pasveikino 
Laisvės dalininkų suvažiavi
mą, mes turime atsiminti juos, 
turime paremti Vilnį. Ranka 
ranką mazgoja, kad abi būtų 
baltos. Chicagiečiai nori, kad 
Laisvė gražiai gyvuotų, mes 
linkėkime to paties jiems — 
gražaus pasisekimo dienraščiui 
Vilniai.

P. Buknys.

prisidėju-

Rengėjai.
Aukų 

mūs
Kiti Pridavė

Paskutinėmis mūs vajaus 
baigtuvių savaitėmis dar pri
davė aukų (tūli surinkę ant 
blankų) Raudonajam Kryžiui 
šie asmenys: K. Petrikienė $7, 
Alex Giedra $6.10, P. Buknys 
$27.25, V. Karlonas $10, A. 
Kalvaitienė $4, A. Malin $3, 
S. Sasna $3, Chas. Degutis $2. 
Jie visi pridavė aukas Ameri
can-Lithuanian Red Cross Ko
mitetui.

Literatūros Draugijos 2-ras 
apskritys pridavė nuo parengi
mo $86.52.

P. Buknys, .
LARCC, pirm.

Patrijotiški Pašto 
Tarnautojai

Virš tūkstantis Brooklyno 
pašto tarnautojų jau yra davę 
kraujo Raudonajam Kryžiui 
centralinėje stotyje — Brook
lyn Blood Donor Center, 57 
Willoughby St., Brooklyne.

Naujame, dabar prasidedan
čiame kraujo davimo vajuje, 
tikimasi, jog kasdien po 40 
paštininkų nueis duoti kraujo.

Tai geras priminimas vi
siems. Ypatingai dabar, kada 
tikimasi, jog iš tikro rengia
masi atidaryti antrąjį frontą 
Europoje, davimu kraujo ne 
tik kad atliekama patrijotiška 
prievolė, bet ir užtikrinama 
apsauga gyvasties ne vienam 
iš tų, kuriuos mes pažįstame, 
kuriuos mes laikome brangiau
siais sau asmenimis. Visi, ku
rių sveikata leidžia, kurių 
kraujas priimtinas, dabar pri
valo tuomi susirūpinti. O lai
kas dabar patogus, 
šalčiais praėjus, o 
neatėjus.

Tarpe paštininkų 
mažai tokių, kurie 
kraujo po 10 ir iki

Pasilinksminkim Gegužinia
me Vakarėly j ..Šį Šeštadienį!

Smagiai pasižmonėkit links
moje pramogoje Laisvės sve
tainėje, šio šeštadienio vakare, 
balandžio (April) 29 d. Tai 
bus Gegužinės pasitikimo va
karėlis.

Turėsime dainų, muzikos, 
šokių, gardžių lietuviškų už
kandžių, alaus ir kitų gėrimų. 
Be kitko, bus ir muzikalių 
staigmenų.

Išgirsime ir tinkamų, trum
pų prakalbėlių gyvaisiais klau
simais.

Dauguma lietuvių, ypač vy
rai, šeštadienių vakarais abel- 
nai praleidžia porą trejetą va-

landų pasilinksminimui įvai
riose vietose. Užtikrinta, jog 
ateinantį subatos vakarą nera
site geresnio, draugiškesnio 
pasilinksminimo, kaip Geguži
niame mūsų vakarėlyje.

Geros gaspadinės: M. Mi
sevičienė, J. Marcinkienė, K. 
Rušinskienė, pagamins skanių 
užkandžių, tad čia bus proga 
ir gerai pasivaišinti.

Svetainė atdara nuo 7 vai. 
vakare; programos pradžia 8 
vai.

Įžanga 35 centai.
Nuoširdžiai visus kviečiame, 
Lietuvių Komunistų. Kliubas.

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas 
šaukia masinį mitingą paminė- 
jimui-pagarbai vieno iš buvu
sių vadovaujančiu komunistų, 
Henry Forbes. Mitingas įvyks 
šio penktadienio vakarą, ba
landžio 28-tą, Tom Mooney 
Hali, 13 Astor Place, New 
Yorke. Pradžia 8 vai. Newyor- 
kiečiai ir iš apylinkių publika 
kviečiama dalyvauti.

Forbes buvo pirmuoju New 
York County Komiteto sekre
toriumi. Iš čia persikėlė į 
Pittsburgli’ą, kur ir pasiliko 
darbininkų judėjimo vadovy
bėje iki pašaukimo kariškon 
tarnybon. Jo pagarbai mitinge 
kalbės Elizabeth Gurley 
Flynn, Israel Amter, Benjamin 
J. Davis, Jr., Peter V. Cacchio- 
ne.

IS FONTANĖLIŲ VISUR

Pepsi-Cola Company, Long Island City N. Y.

e

MIRĖ

Pripažino Reikalingumą'

New York War Fund 
Įkorporuojamas

Praeitą trečiadienį New 
Yorko miesto rotušėje (City 
Hali) įvyko Nacionalio Karo 
Fondo Newyorkiškio Komite
to kūrėjų arba steigėjų posė
dis. Jame buvo nutarta įkor- 
poruoti New Yorko valstijoj 
įstaigą karinėms pastangoms 
remti.

bu- 
su- 
su- 
ru-

Dalyvavo visa eilė žymių 
New Yorko piliečių, kurių tar
pe buvo ir pats miesto majo
ras, LaGuardia.

Įstaigos pavadinimas nutar
ta pakeisti, pavadinant ją New 
York War Fund.

Praeitais metais ši įstaiga—

New York Committee of the 
National War Fund — surinko 
aukomis $17,184,963. Tai 
vo dalis tos $125,000,000 
mos, kuri buvo paskirta 
rinkti visai šaliai. Šiemet
denį ir vėl bus New Yorkui 
paskirta kvota, — gal 17 mi
lijonų dolerių, o gal daugiau. 
Bet dėl busimosios rinkliavos 
(įvyksiančios rudenį) bus tar
tasi vėliau, kai įkorporavimo 
darbas bus atliktas ir viskas 
susitvarkys.

Nuo lietuvių šiame susirin
kime dalyvavo Laisvės redak
torius R. Mizara, kaipo vienas 
New York War Fondo kūrėjų.

Simanas V. Bonkevičius, 66 
m., gyvenęs 475 East 144 St., 
Bronx, N. Y., mirė balandžio 
26 d., Lincoln ligoninėje. Pa
šarvotas koplyčioje, 329 Wil
lis Ave., Bronx, kampas E. 
141 St. Bus laidotas balandžio 
29 d., 8 vai. ryto, įš koplyčios, 
Šv. Jono kapinėse.

Liūdesyje lieka velionies 
žmona Marijona, sūnus šio ka
ro veteranas ir duktė, jau ve
dusi.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius Joseph ■ LeVanda, 337 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

miestavose žaismavietėse tam 
I tikras programas sporto ir 
žaismių, praveda įvairiausius 
kontestus.

Šį šeštadienį, balandžio 29- 
: tą, Manhattan Center PAL 
| praves berniukų taip vadina- 

Didžiojo New Yorko ribose mą Frog Jumping (varlių šok- 
veikia organizacija, vadinama į dinimo) kontestą, kuriame 

kviečiant LLD 55 Police Athletic League, su-1 jaunučiai vaikai turi daug 
| trumupintai: PAL. Ji buvo su- džiaugsmo ir prie kurio prisi- 
tverta ir yra palaikoma poli- rengiant atskirose miesto da- 
cijos liuosnorių darbuotojų pa- lyse ėjo lokaliniai kontestai su 
stangomis ir jų pačių sudeda-' dovanomis laimėtojams ir 
momis, taipgi iš visuomenės džiaugsmingais krykštavimais 
sukeliamomis lėšomis tikslu vienos ar kitos grupės “rėmė- 
duoti biednuomenės jaunimui jų,” susirinkusių pažiūrėti tų 
progų prasimušti į sportą ir tu-' lenktynių, 
rėti liuoslaikiais tinkamą užsi-’ 
ėmimą.

šiomis dienomis tos organi
zacijos prezidentas William j 
M. Kent buvo susišaukęs susi-; r 
rinkimą viršininkų tos organi-|^ia

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
Balandžio 18 d. atsibuvo su
sirinkimas Lietuvių Literatūros 
Draugijos 55 kuopos. Reikia 
pasakyti, kad šiais metais žėd- 
nam susirinkimo vis prirašome 
naujų narių, šiame susirinki
me prirašyta šie draugai: J. 
Lukaitis ii* K. Kaulinis. Praei
tame susirinkime, apart Juozo 
Kalvaičio, buvo prirašyta dar 
šie dd.: F. Varuška ir R. La-! 
mai’tis. Taipgi tūli kuopos na
riai davė prižadą, kad ir se
kančiam kuopos susirinkime 
prirašys naujų narių.

Skaityta laiškas nuo ALDLDi 
Centro Komiteto, kuriame pra-j 
šo aukų į Apšvietos Fondą. Iš j 
kuopos iždo paaukota $2 ir na
riai suaukojo $1.85.

Skaitytas laiškas nuo Meno 
Sąjungos Centro sekretoriaus 
V. Bovino, 
kp. įstoti į Meno Sąjungą.1 
Nutarta įstoti, pifNmokant $5.

Fin. raštininloas d. Petras 
Babarskas atsinešė pundą 
knygų “Gyvenimo Saulėlei
dis.” šią knygą parašė ir išlei
do laidotuvių direktorius Juo
zas LeVanda (Levandauskas). 
Kadangi J. LeVanda (Levan
dauskas) daug tų knygų pa
aukojo ALDLD Centrui, tai 
Centro sekretorius ir mūsų 
kuopai prisiuntė keletą tų kny
gų. Nekurie nariai jau buvo 
skaitę minimą knygą, tai gy
rė, kad įdomi ir svarbi. Na
riai, kurie gavo minimą kny
gą, išreiškė širdingą padėką 
laidotuvių direktoriui J. Le
vandai (Levandauskui).

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 23 d. gegužės.

M. Stakovas, Kuopos Kor.

Pereitą trečiadienį mieste 
popieros surinkta 493 tonai.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

lQ LIETUVIŠKAS KABARETAS |CM STANLEY MISIŪNAS
/ '! SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Pagerinti Jaunimui

Galutinių lenktynių laimė
tojų laukia stambios dovanos: 
pirma—kelionė į Mark Twain 
namus, Hannibal, Missouri, 
taipgi šimto dolerių bonai; an- 

“ ) dolerių bonai, trečia 
zacijos iš viso miesto dalių, j dolerių bonai. 
Mitinge PAL viršininkai pri
pažino, jog padidėjo reikalas Į 
daugiau patogumų jaunimui' 
dalyvauti žaismėse-sportuose: 
ir kad toji organizacija, o per . 
ją ir kiekvienas policistas tu-Į 
rėš daugiau prie to prisidėti. j

• PAL turi įsteigęs eilę žais- 
maviečių bei, prižiūri-veda

Paštas prašo, kad siuntėjai 
•1 laiškų prie savo antrašo visuo- 
,' met dėtų miesto zonos (sekci- 
. jos) numerį. Tas padės laiškų 

gavėjams įsitėmyti ir visuo
met numerį užrašyti siunčiant 
jums laiškus. Taip adresuoti 
laiškai greičiau ir saugiau ga
li keliauti.

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 
306 Union

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergrccn 7-6868

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VALANDOS:

TEATRAIFILMOS

kad
a

MEDUS

SUSIRINKIMAI

žiemai su 
karščiams

New 
metinė 
liams”

r

Įžangos nuo 77c iki $2 
taksų).

New Yorke.
nuo 

popietiniai tik šeštadie- 
ir sekmadieniais nuo

esama ne
jau davę 
15 kartų. 

Tai nepaprastas rekordas.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

29
29
30
30
Vaidina Center Teatre, 6th 

Avė. ir 49th St 
Vakariniai perstatymai 
8 :20, 
niais
2 :30. Įžanga populiariškomis 
kainomis — nuo 90c (su tak
sais) ir ne aukščiau $2.40.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

[ B U LOVA

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

A

(Isist. 28 m.)

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
—■ Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS 82.

DR. ZINS 
110 East 16111 St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

Atėjus pranešimui, 
Brooklyne būsią patalpinta 
grupė japonų karo belaisvių, 
majoras LaGuardia pareiškęs 
protestą. | t 4

Staten Island gaisragesiai 
pradės dirbti 12 valandų šif- 
tą pradedant pirmadieniu. 
Priežastis — trūksta darbinin
kų.

San Carlo Opera Co. Pradėjo 
Operų Sezoną

Keliaujanti operų trupė — 
San Carlo Co., turinti savo bū
ryje 150 žymių dainos, muzi
kos, baleto ir vaidybos talentų, 
apsistojo New Yorke 11-kai 
dienų, kuriomis turės 16 per
statymų, 11 skirtingų operų.

Pirmosios, balandžio 26 ir 
27 perstatytos “Carmen” ir 
“La Traviata.” “Carmen” vėl 
bus pakartota gegužės trečios 
vakarą, o “La Traviata” — 
gegužės 6-tos popietį.

Gale šios savaitės perstatys 
sekamas operas:

28-tos vakarą — “Aidą.” 
popietį — “Faust.” 
vakarą — “Rigoletto.” 
popietį — “La Boheme.” 
vakara—“H Trovatore.” v

Baleto Paskutinės 
' Dienos Centre

Miestavame Muzikos ir Dra
mos Centre, 131 W. 55th St., 
New Yorke, Ballet Russe de 
Monte Carlo baigia savo šį 
vizitą. Paskutinės jo progra
mos bus balandžio 28-tos va
karą ir 29-tos popietį ir vaka
rą, 
(be

Muzikos, Dainų ir 
Baleto Filmos

Šių meno sričių mėgėjams 
verta pamatyti dabar rodomas 
55th St. Playhouse (netoli 7th 
Ave.), New Yorke, filmas 
“Leningrad Music Hall” 
“Ballerina,” viena Sovietų, 
ta pirmkarinės Francijos 
ma.

ir 
ki- 
fil-

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

Pasilaikykit geroje sveikatoje, 
būkite našūs darbe karo 

laimėjimui 
VALGYKITE MEDŲ 

Medaus galite gauti Laisvės 
įstaigoje

3 svarai už $1.20
5 svarai už $2.00

Bitininko Končiaus Medus 
$1.00 už Kvortą

Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

“Lady in the Dark” Jau 
Paskutinėj Savaitėj

Išbuvus rekordinį laiką Pa
ramount Teatre, prie Times 
Square, New Yorke, spalvota 
filmą “Lady in the Dark” per
eitą antradienį pradėjo dešim
tą ir paskutinę savaitę.

Yorke apvaikščiojama 
“Būk Geras Gyvu- 

savaitė.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bo biznio skyriaus pirmo bertainio 
susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 28 d., 8 v. v., Kliubo Na
me, 280 Union Avė. Nariai privalo 
dalyvauti ir aptarti biznio bėgančius 
reikalus, dažinoti dabartinį biznio 
stovį ir aptarti naujus tuo klausimu 
pagerinimus. Širdingai kviečia visus 
Kliubo narius biznio skyriaus direk
torių valdyba. — J. LeVanda, per 
sekr. (98-100)

goddess 
of IDA®

dolvc 
MADISON

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
21 21

$4950 Stanley Rutkiinas
SAVININKAS

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

'Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

282 Union Ave.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių




