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J. VALSTIJŲ LAKŪNAI NUMĖTĖ BERLYNAN 2,500 TONŲ BOMBŲ
KRISLAI

55-ri Metai.
Majoras LaGuardia Apie

J. Laučka Prieš Kmitą.
Republikonai Nori 

Roosevelto.

Rašo R. MIZARA

Šiandien Gegužės Pirmoji. 
Šiandien sukanka lygiai 55 me
tai, kai ši diena Paryžiuje bu
vo paskelbta viso pasaulio dar- 
bjninkų švente, — tarptautine 
darbininkų kovos diena prieš 
karą, už trumpesnes darbo va
landas, už gražesnį, šviesesni 
darbo žmonėms rytojų.*

Bet 1944 metais Gegužės 
Pirmąją visų Jungtinių Tautų 
darbo žmonės minės sunkiai 
dirbdami, stiprindami karines 
savo kraštų pastangas!

Tuo pačiu sykiu hitlerininkų 
priespaudoje vaitoją darbo 
žmonės šiandien bursis į gru
peles ir grupes ir tarsis, pla
nuos, kaip labiau pakenkti fa- 
šistinei karo mašinai, kaip 
dėti Jungtinėms Tautoms 
šizmą visiškai sumušti ir 
šaulį laisvą padaryti.

Kai kur hitlerininku oku
puotuose kraštuose gal ir di
desnių viešų, atvirų išstojimų 
bus padaryta.

pa- 
fa-
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Praeitą trečiadienį New Yor- 
ko miesto rotušėje įvyko New 
York War Fondo kūrėjų susi
rinkimas, kuriame buvo pri
imti planai šiai įstaigai įkor- 
poruoti.

Sakė kalbą miesto majoras 
LaGuardia. Jis kreipė susirin
kusiųjų dėmesį ir į tas proble
mas, su kuriomis mūsų did
miestis susitiks po karo.

šiuo metu, nurodė p. La
Guardia, ginkluotose Dėdės 
Šamo pajėgose yra virš 700,- 
OOO šio miesto vyrų ir moterų. 
Įsivaizduokime tą padėtį, kai 
jie bus paleidžiami (po karo) 
namon.

—Jeigu ir labai tvarkingai 
jie bus paleidžiami, — žymėjo 
p. majoras, — sakysime, po 
1,000 asmenų per dieną, ■— 
tai ir tuomet ims net 700 die
nų, per kurias kas dieną New 
Yorkan grįš po 1,000 žmo
nių !. . .

Bus sužeistų, bus nesveikų. 
Jie turės būti aprūpinti darbu 
ir vietomis. Taigi jau ir dabar 
mūsų didmiestis privalo rūpin
tis tuo reikalu.
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Mire Frank Knox, Pasižyme
jęs Jungtinių Valstijų 
Laivyno Sekretorius

Washington. — Penkta
dienį popiet staiga mirė 
Jungtinių Valstijų laivyno 
sekretorius Frank Knox, 70 
metų amžiaus. Jo vadovy
bėje Amerikos karo laivy
nas buvo beveik penkerio
pai padidintas ir tapo ga
lingiausia pasaulio istorijoj 
jūrų jėga.

AMERIKOS ORO JĖGŲ 
VADAI PATARIA

NESIGIRTI
Anglija — Jungtinių Val

stijų lakūnų komanda ragi
na juos perdaug nesigirt po 
žygių prieš Vokietiją. Ko- 
mandieriai prašo lakūnus 
nepasakot reporteriam, kad, 
girdi, “visiškai sunaikinta, 
nušluota” priešų miestas 
bei kitas karinis punktas. 
Lakūnų valdyba ypač pata
ria nekalbėt apie/jų sukel
tus “pleškančius didžius 
gaisrus ir dūmus, pakilu
sius padangėn tūkstančius 
pėdų.”

Tokias pasakas skaityda
mi ir per radiją girdėdami, 

““(amerikiečiai įsivaizduoja, 
kad bombarduoti taikiniai 

'"lesa visai sutriuškinti. O
1 w -

kai komanda pasiunčia oro 
žvalgus į 'tas vieta^, tai jie 
atranda, jog ne visuomet 
taip yra, kaip kad pasigir
ta.

2,000 AMERIKOS LĖKTUVŲ 
ATAKAVO NACIŲ'SOSTI

NĘ DIENOS LAIKU

Vienas mandruolis Tėvynėje 
rašo :

“Amžinybė nėra vieta, ku
rią visur esanti visybė seka ir 
j ieško. Ji yra persikeitimų 
identybe.”

To laikraščio skaitytojas 
pacituotąją “išmintį” "supras 
tiek, kiek jis supranta “SLA 
specialės komisijos paaiškini
mus nariams Susivienijimo pa
dėties.”

Nustatyta Diena Įsiveržt 
Vakarų Europon

P-nas J. Laučka Amerikoje 
pasisako:

“Noremo knygoje ‘Timeless 
Lithuania’ yra nemažai tokių 
vietų, kurios tikrai kenkia Lie
tuvos nepriklausomybės bylai. 
Viena iš tokių — jo tvirtini
mas, kad lietuvių tauta dar 
n e p r i augusi demokratiniam 
valstybės tvarkymuisi.”

Tenka priminti, kad Nore- 
mo-Smetonos knyga “Lietuvos 
nepriklausomybės bylai” ne
pakenks, nes Lietuvos žmones 
getai pažįsta Smetoną ir jo 
sėbrus. Jie, Lietuvos žmonės, 
atsteigs nepriklausomų tarybi
nę Lietuvos respubliką, kuo
met naciai iš ten bus išmušti.

Nepaisant to, Noremo-Sme- 
tonos knyga yra bjaurus iška- 
neveikimas lietuvių tautos ir 
ji autoriams už tai nedovanos.

Bet jeigu p. Laučka kriti
kuoja Klingą dėl paminėtosios 
knygos garbinimo, tai kodėl jis 
nieko nesako Kmitui (kun. 
Urbonavičiui), kuris tą šlamš
tą taip išgyrė savo redaguoja
majame Darbininke?

London. — Anglijos dar
bo ministeris Ęrnest Bevin 
pranešė, jog per premjero 
Churchillo, prez. Roosevel
to ir Stalino konferenciją 
Teherane buvo nustatyta 

,diena įsiveržimui antruoju 
frontu į Vakarų Europą, ir 
ta diena, girdi, visai artina
si.

Nors Knox buvo republi- 
konas, bet visų pirma A- 
merikos patrijotas, rūpes

tingai žiūrįs savo krašto rei
kalų. Laivyno sekretobium 
jį paskyrė prez. Roosevel- 
tas 1940 m. birželio 20 d. 
prieš pat nacionalį republi
konų partijos suvažiavimą 
kandidatui į prezidentus 
nominuoti. O ketveri metai 
pirm to Knox kandidatavo 
į Jungtinių Valstijų vice
prezidentus, kartu su Alf 
Landomi, republikonų kan
didatu į prezidentus. Lai
vyno sekretoriaus vietą 
Knox užėmė 1940 m. liepos 
11 d.

Dviejų Karų Dalyvis
Kare tarp Jungtinių Val

stijų ir Ispanijos Frank 
Knox buvo kareivis tarp 
smarkuolių, Theodore Roo
sevelto komandoje. Praeita
me pasauliniame kare Knox 
veikė fronte kaip Amerikos 
armijos majoras.

Knox gimė Bostone 1874 
m. sausio 1 d. ir buvo pa
krikštytas Williamu Frank
linu. Bet užaugęs jis pasi
rinko trumpesnį ir papras
tesnį vardą “Frank,” ku- 
riuom ir oficialiai pasira
šydavo laivyno sekretorium.

Savo vaikystės dienas jis 
praleido Grand Rapids mie
ste, Mich. Aukštesnį apšvie- 
tos laipsnį Knox įgijo, baig
damas Alma Kolegiją. Tre
jus metus jis buvo ir kole
gijos “tyrho” futbolininkas.

Paskui jis leido bei reda
gavo laikraščius Michigane, 
New Hampshire ir Bostone. 
15927 m. Knox buvo paskir
tas Hearsto laikraščių ve
dėju Bostone. Tą vietą jis 
apleido 493.0 m. ir tų pačių 
metų rudenį tapo leidėju 
Chicagos Daily News dien
raščio. Šis dienraštis ir da
bar tebeina, bendrai rem
damas prez. Roosevelto ka
rines pastangas.

London, bal. 30. — Vakar 
dienos laiku 1,000 didžiųjų 
Amerikos bombanešių 
sprogdino ir degino Berly
nu, o 1,000 lėktuvų kovoto
jų gynė bombanešius ir ap
šaudė vokiečius ir jų kari: 
nius taikinius. Kartu buvo 
nušauta 88 nacių lėktuvai. 
Amerikiečiai
bombanešių ir 14 
lėktuvų.

Kiti Jungtinių 
bombanešiai ardė

nustojo 63 
lengvųjų

Valstijų 
ir degino

įrengimus Toulone, vokie
čių užimtame uostamiestyje 
pietinėj^ Franci joje.

Sekmadienį iš ryto na
ciai pranešė per Berlyno 
radiją, kad talkininkų lėk
tuvai vėl atskrenda bom- 
barduot Vokietiją, jau 16-tą 
dieną paeiliui.

Londonas sakė, jog Ame
rikos lakūnai ardo nacių 
orlaivių aikštes šiaurinėj 
Franci jo j.

Visi Kampai Pilni Gandų 
Apie Greitą talkininkų 
Įsiveržimą prieš Nacius

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Raudonieji Lakūnai Ardo Nacių 
Geležinkelių Mazgus ir Skan

ia dina Jų Transporto Laivus
Maskvos radijas pranešė 

apie sekamus oro veiksmus 
prieš vokiečius:

Sovietų'lėktuvai daugme- 
niškai bombardavo geležin
kelių mazgų Lvovųz (Vaka
rų Ukrainoj); užkūrė daug 
gaisrų su smarkiomis eks
plozijomis. Tuo pačiu laiku 
raudonieji lakūnai ardė lėk
tuvų aikštes Lvovo apylin
kėje ir iš kulkosvaidžių ir 
oro kanuolių apšaudė vokie
čių trokus ir vežimus ke
liuose, einančiuose į Lvovu.

Naktį balandžio 27-28 so
vietiniai lakūnai bombarda- 
VO' vokiečių lėktuvų aikštę 
ties Oršos miestu (geležin
kelių mazgu Baltarusijoj). 
Buvo užkluptu daug vokie-

čių lėktuvų ant žemės. Bom
bomis sukelta į5 didelių 
gaisrų; padegta priešų lėk
tuvai ir gazolino ir amuni
cijos sandėliai. Įvyko kelios 
smarkios eksplozijos.

SKANDINIMAS VOKIE
ČIŲ LAIVŲ

Sovietų oro jėgos nuskan
dino Baltijos Jūroje žibali
nį vokiečių laivą 6000 tonų 
ir* kitą priešų laivą Suomi
jos Įlankoje.

Raudonieji lakūnai sunai
kino Juodojoj Jūroj, arti 
Sevastopolio, dar vieną 
priešų transporto laivą 1,- 
000 tonų ir vieną didelę jų 
motorinę valtį. Du kiti vo
kiečių transporto laivai bu
vo pavojingai sužaloti. ’

London. — Pranešimai iš 
Berlyno spėlioja, kad ame
rikiečiai ir anglai įsiveršiu 
į Vakarų Europą, girdi, ne 
vėliau kaip šešių savaičių 
eigoje.

Greito įsiveržfrno gandai 
zvimbia Šveicarijoj, Švedi
joj ir kituose nekariaujan
čiuose kraštuose.

Švedijos laivyno kapito
nas Kari Falkman, kalbėda
mas per radiją, pranašavo, 
kad talkininkai įsiveršią 
Francijon tarp gegužės 2 ir 
17 d.

Šveicarijos laikraštis Tat 
rašo, jog ten einama į lažy
bas (betus), kad anglai- 
amerikiečiai darysią įsiver
žimo žygį tarp gegužės 6 ir 
birželio 7 d.

Turkijos karininkai spė
ja, jog “per kelias arčiau
sias dienas ar savaites bus 
pačių svarbiausių karo į- 
vykių.”

Galimas daiktas, jog hit
lerininkai skleidžia tokius 
gandus, norėdami sumėške- 
rioti tikresnių žinių apie 
talkininkų nustatomą įsi-

Reikalauja Ištirt Ward 
Komp. Užėmimų

veržimo laiką.
Naciai skelbė, kad jų la-‘ 

kūnai bombardavę Anglijos 
pakraščiuose talkininkų lai
vus, esą, sutelktus įsiverži
mui į Europos žemyną iš 
vakarų. Bet ^vokiečiai drą- 
sirtasi, girdi, pilnai paruoš
tais apsigynimais; sako, 
naciai šimtais tūkstančių 
minų užtverę talkininkų lai
vam kelius į Franci ją bei 
kitus vokiečių užimtus kra
štus. Be kitko, jie praardę 
Holandijos pakrantines už
tvankas ir jūrų vandeniu 
užplukdę to krašto žemu
mas.

Naciai išleido įsakymą, 
grūmodami tuojau sušau
dyt visus tokius Danijos 
piliečius, kurie parodys pa
lankumo talkininkam ar 
priešingumo vokiečiam.

Įsiveržimo Išvakarės
Gen. Eisenhower, vyriau

sias amerikiečių - anglų Uo- 
mandierius būsimam įsiver
žimui, pareiškė savo lakū
nam, kad jie dar daugiau 
turės pasiaukoti.

Anglų komanda oficialiai 
skelbė, kad dabartiniai oro 
žygiai prieš nacius tai yra 
“įsiveržimo išvakarės.”

Maršalas Petain, Vichy “Galva, 
Visai Persimetė Nacių Pusėn 
Prieš Francijos Patrijotus

vokiečiais, girdi, “prieš 
puolimų iš talkininkų 
sės.”

Kulkosvaidžiais Naciai
Vengrus Atakon

??

uz-
pu-

Varo

jog 
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Washington. — Senato
rius Harry Byrd, neva de
mokratas, įnešė kongresui 
sumanymą ištirt, ar prez. 
Roosevelto vyriausybė turė
jo teisę pasiųst kariuomenę 
ir užimt Montgomery Ward 
prekybos kompaniją Chica
go j.

LENKU AMERIKIEČIŲ 
KUNIGAS TARĖSI 

SU STALINU

Naciai Sakpsi Nuskandinę 
Tris Anglijos Laivus

London. — Berlyno radi
jas tvirtino, būk nacių grei- 
talaiviai užpuolę anglų lai
vų eilę arti Anglijos, nu
skandinę tris laivus, viso 
6,400 tonų, ir torpedomis 
sužaloję vienų karinį anglų 
laivų - naikintuvų.

Anglai nepatvirtina šio 
hitlerininkų skelbimo.

Sekmadienio žiniomis, So
vietų laivynas Juodojoj Jū
roj nuskandino dar 3 vokie
čių transporto laivus, virš 
11.000 tonų iš viso, ir vienų 
karinį laivuką. Tai per 18 
dienų Sevastopolio srityj 
nuskandinta jau 78 
laivai.

nacių
kartus per 
per radijų, 
kad ameri-

Wisconsin© valstijoje virš 
50,000 republikonų pasisakė 
už prezidentą Rooseveltą, — 
įrašydami jo vardą į savo par
tijos nominacijų (primary) są
rašą.

Pennsylvanijoj 7,500 repu
blikonų padarė tą patį.

Ar gi tas ne aiškiai rodo, 
kad Amerikos žmonės mojasi 
priversti prez. Roose vęltą ap
siimti ketvirtajam prezidento 
terminui ? 1

Washington. — Raudono
jo Kryžiaus fondui surink
ta $211,000,000; tai 11 mi- 
lionų daugiau, negu buvo 
siekta.

Naciai išleido aštrius įsa
kymus, kaip francūzai turi 
laikytis, kada įsiverš talki
ninkai.

Anglai rytinėj Indijoj jau 
suvarė japonų būrius atgal 
į kalnus palei rubežių tarp 
Burmos ir Indijos.

London.— .Vadinamas Vi
chy Franci jos galva, marša
las Henri Petain atsilankė 
pas nacių komandą Pary
žiuje ir jau viešai, kuo pil
niausiai persimetė į hitleri
ninkų pusę.

Beverdant kalboms, 
anglai - amerikiečiai 
trukus įsiverš į Vakarų 
ropą, kvislingas Petain
radiją šaukė francūzus, kad 
jie “laikytųsi išmintingai ir 
ištikimai” linkui vokiečių 
kariuomenės. O jei, girdi, 
pritarsite talkininkams, tai 
“susilauksite baisiausio vo
kiečių keršto.”

Petain kelis 
dieną šnekėjo 
veršlendamas,
kiečiai ir anglai iš oro bom
bardavo Paryžiaus (fabri
kinius) priemiesčius ir ge
ležinkelių stotis. Petain de
klamavo francūzams: sau
gokitės “veidmainingų lais- 
vintojų”, atsieit, anglų-ame
rikiečių. Jis ypatingai sten
gėsi atkalbėti patri jotus
nuo partizaniškų veiksmų 
prieš vokiečius.

Hitlerininkų spauda ir 
radijas pašoko garbinti Be
tainą. Sako, būk tokie jo iš
stojimai reiškią “pilną fran- 
cūzų bendradarbiavimą” su

Washington. — čia užre- 
korduotas Maskvos radijo 
pranešimas sako:

Į pietų rytus nuo Stanis- 
lavovo miesto (Vakarų Uk
rainoj) vokiečiai ir vengrai 
darė kelias atakas. Sovietų 
artilėrijos ir minosvaidžių 
ugnis atmetė hitlerininkus 
atgal. Priešai paliko mūšių 
lauke 800 saviškių lavonų ir 
10 apšlubintų savo tankų ir 
motorinių kanuolių.

Kietoje šio fronto dalyje 
buvo nušluota dvi hitleri
ninkų kuopos; pagrobta 14 
vokiečių kanuolių ir 40 tro- 
kų, prikrautų amunicijos ir 
ginklų. 400 vengrų paimta 
nelaisvėn.

Vengrai belaisviai prane
šė, jog paskutinėmis dieno
mis jie atsisakė eit į ataką. 
Tuomet naciai sustatė į 
vengrų užnugarę specialius 
vokiečių būrius su kulko
svaidžiais ir automatiniais 
šautuvais.

Chicago. — Montgomery 
Ward kompanija kreipėsi į 
federalį apskričio teismą, 
kad nuspręstų, būk valdžia 
neturinti teisės kištis į 
kompanijos biznį. Nes, gir
di, kariniai įstatymai -netai
komi prieš smulkmeniško 
daiktų pardavinėjimo biz
nius, turinčius kivirčų su 
savo darbininkais.

Ward kompanija daro 
$500,000,000 biznio per me
tus ir turi fabrikus, kur 
dirbama įrankiai farmoms, 
automobilię karburytoriai 
ir tūli kanuolių ir lėktuvų 
įrengimui.

Montgomery Ward kom
panija laikinai perimta i 
valdžios rankas todėl, kad 
ji atmetė Karinių Darbų 
Tarybos ir prez. Roosevelto 
įsakymus atgal priimt strei
kuojančius darbininkus to
mis pat sąlygomis, kaip iš
sibaigusio j senojoj sutartyj 
su CIO unija< o paskui leist 
jiem nusibalsuot, ar jie nori 
tos unijos ar ne.

šeštadienį kompanija jau 
sutiko leist darbininkam to
kius balsavimus, ir kariai 
pasitraukė iš jos patalpų; 
bet kompanija tebėra val
džios žinyboj.

• ■

_____  >.»i
London.— Oficialiai pra

nešta, jog Maskvon atvyko 
lenkų katalikų kunigas Sta
nislovas Orlemanski iš 
Springfield, Mass. Jį priė
mė premjeras Stalinas.

Kun. Orlemanskis kalbė
josi su Stalinu apie dalykus 
tautinės lenkų armijos, ku
ri Sovietuose išvien su Rau
donąja Armija kariauja 
prieš vokiečius.

Pasikalbėjime Stalino su 
Orlemanskiu dalyvavo ir 
Viačeslavas Molotovas, So
vietų užsienių reikalų komi
saras.

Kun. Orlemanskis yra suor
ganizavęs lenkų Kosciusko 
Legioną remti lenkų kovū- 
nų Kosciuško Divizijai, ko
vojančiai sovietiniame fron
te prješ hitlerininkus.

MacArthur Nekandida 
tuoja į Prezidentus

Nauj. Guineja, bal. 30.
Generolas pareiškė, kad jis 
nekandidatuos į Jungtinių 
Valstijų prezidentus ant re
publikonų tikieto; sako: 
“Prašau nedaryt jokių žin
gsnių rišančių mano vardą 
su nominacijomis į prezi- 
dentus.”

Japonija organizuoja 
gus prieš 
žinia

l>

talkininkų įsive
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Hitleriui Džiaugsmo, Amerikos 
Žmonėms Pasipiktinimo.

Montgomery Ward kompanijos prezi
dento Sewell Avery elgsena padarė Hit
leriui džiaugsmo, o AmtAikos žmonėms 
pasipiktinimo, didelio pasipiktinimo.

Tik pagalvokime: prezidento Roose- 
velto įsakymu, vyriausybė laikinai per
ėmė Montgomery Ward kompanijos biz
nio operavimą tam, kad nesulaikyti dar
bo, kad greičiau baigti darbininkų strei
ką, kad aprūpinti karo metu žmones 
reikmenimis be jokios pertraukos.

Na, ir p. Avery atsisakė vyriausybės 
klausyti. Jis ne tik atsisakė klausyti, bet 
atėjo į ofisą ir padarė demonstraciją: 
laukė, iki jis bus išmestas gatvėn! Me
tant jį gatvėn, p. Avery pradėjo rėkti: 
“jūs, naujadalybininkai” (You, New 
Dealers!).

Po to “žygio” anti-rooseveltinė spau- 
dda sukėlė kačių koncertą, bandydama 
p. Avery kankiniu pądaryti, užuot jį pa
smerkti . , $ /

Kam gi tuo savo “žygiu” p. Avery no
rėjo pasitarnauti? Niekam kitam, kaip 
mūsų krašto priešui, kaip Hitleriui. Taip, 
Hitleriui tai bus džiaugsmo, nes jo pro
pagandistai dabar pradės bliauti per vi
są Europą: Žiūrėkit, kas Amerikoje da
rosi — įmonių savininkai jėga mėtomi iš 
jų ofisų; Rooseveltas vykdo komunizmą. 
Jums, Vokietijos ir kitų kraštų įmonių 
savininkai, tas pats bus, jei mes karą 
•pralaimėsime.

Nėra abejojimo, p. Avery Hitleriui su
teikė medžiagos savo “demonstracija”!

•Bet Amerikos žmones labai pasipiktino 
tokia šito pono taktika. Perimdama 
Montgomery Ward įmonę savo žinion, 
šalies administracija naudojosi tomis tei
sėmis, kurias Jungt. Valstijų kongresas 
suteikė prezidentui karo metu.

Kiekvienas žmogus puikiai žino, kaį 
su p. Avery valdžia pasielgė perdaug 
gražiai; su darbininkais ji taip nesiel
gia, jų ant rankų kareiviai nenešioja. 
Toje pačioje Chicagoje prieš šešetą me
tų keletas darbininkų streikierių buvo 
nušauta, kai jie kovojo už savo teises.

Žydai Bus Verčiami Naikinti 
Žydus

Per Istanbulą, Turkijoj, ateina įdo
mių žinių iš Vengrijos. Sakoma, kad 
naujoji Vengrijos kvislingų valdžia pa
skyrė specialę komisiją arba administra
ciją “žydų reikalams tvarkyti.” Ir minė
toji komisija susidedanti grynai iš žydų.

Iš paviršiaus atrodo gan demokratiš
ka: patys žydai tvarkys savo tautiečių 
reikalus. Tačiau paslaptis štai kur keri: ši 
administracija turės atlikti juodžiausią 
darbą; jai bus įsakyta, ką daryti su žy
dais ir ji priversta bus įsakymą pildyti. 
Jai bus įsakyta, pav., tam tikrus žydus 
bausti, tam tikrus žydus likviduoti ir ji 
tą turėsianti atlikti!

Kitais žodžiais, žydai bus verčiami 
naikinti, žudyti žydus.

Hitlerininkai bestijos sugalvoja viso
kiausius skymus savo juodiems pasimo- 
jimams realizuoti !•

SNAKf
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dienraštis, “La 
labai panašus 

konservatyvus,

“La Prensa” Sulaikyta.
Per 75-rius metus Buenos Aires mies

te, Argentinoje, ėjo 
Prensa”. Šis dienraštis 
New York “Timesui”: 
buržuazinis dienraštis.

Daug Argentinoje buvo valdžių, ta
čiau nei viena nedrįso šiam dienraščiui 
kibti stačiokiškai į akis.

Betgi dabartinė “prezidento” Farrello 
vyriausybė, jėgos pagalba įsigalėjusi, 

“La Prensa” uždarė—uždarė, tiesa, tik 
tūlam laikui, bet uždarė. Galimas daik
tas, kad jis,'Farrell, bandys dienraščiui 

.neleist pasirodyti visiškai, iki jis viešpa- 
• taus.

Be to, uždarė dar vieną italų kalboje 
dienraštį, išeinantį Buenos Aires mieste.

Fašistinė Farrello vyriausybė, matyt, 
sieksis užsmaugti kiekvieną laikraštį, 
kuris pasisakys už Argentinos bendra
darbiavimą su Jungtinėmis Tautomis, 
kuris tik išdrįs pasakyti nesmagų fašiz
mui žodį.

Tačiau tuomi savo viešpatavimo Far
rell neišgelbės. Jis turės žlugti, kaip 
kaip žlugo ir žlugs daugelyj kraštų pa
našūs fašistiniai režimai!

Prie progos pravartu pažymėti šį fak
tą: Tuomet, kai Argentinoje yra smau
giamas paskutinis laisvešnis ir drąses
nis spaudos žodis, tai tame pačiame Bu
enos Aires mieste viešai veikia “Lietu
vai išlaisvinti centras”! Šis “centras” 
veikia su palaiminimu fašistinės val
džios. Šis “centras” siuntinėja aplinkraš
čius Amerikos lietuviškai ir ispanų kal
boje spaudai, visaip bjaurio jaučius, puo
lančius Tarybų Sąjungą ir skelbiančius, 
būk Lietuvos liaudis nenorinti gyventi 
naujuoju, tarybiniu gyvenimu.

Ir Amerikos lietuviškų kryžiokų spau
da spausdina tą bjaurią fašistinę -“Lie
tuvai išlaisvinti centro” propagandą sa
vo špaltose.

LRKSA Seimą Šauks
Laisvėje buvo minėta, kad LRKSA 

šiemet savo seimo nešauks, nes to Susi
vienijimo vadovybė prašė Pennsylvanijos 
valstijos apdraudos department© nešau
kime nutarimą užgirti. Tačiau, vėliau
siame Susivienijimo organo (Garsas bal. 
27 d.) leidinyj įkaitome oficialų prane
šimą, kad seimas bus šaukiamas šiemet 
ir jis turėsiąs įvykti š. m. liepos 24-26 
dd., Scranton, Pa. Tai bus 54-tasis sei
mas ir jis tęsis per tris dienas.

Šis faktas parodo tą, jog Pennsylva
nijos apdraudos departmentas neužgyre 
LRKSA vadovybės prašymo ir reikalavo 
—karas ne karas, seimą šaukti.

P-nas Šimutis, LRKSA prezidentas, 
skelbia, kad “54-as Seimas turės apsvar
styti ir išspręsti labai svarbias organi
zacijos problemas...”

Kas tos problemos? Kol kas neskelbia
ma. Matyt, LRKSA turi panašių proble
mų, kok’ias turi SLA, — nemalonių prob
lemų.

109 Nauji Nariai Per Keturis 
Menesius

LDS organas Tiesa (geg. 1 d.) rašo:
“Nuo sausio 1 d. iki šiol Centre jau tu

rime 109 naujus narius. Pradžia, atrodo, 
nėra prasčiausia. Bet turime atminti, 
kad jau keturi šių mėtų mėnesiai baigia 
prabėgti. Jeigu mes tokiu pat tempu įra- 
šinėsime naujus narius ir per sekamus 
8 mėnesius, tai šių metų pabaigoje turė
tume tik apie 300 naujų narių. O su to
kiu mažu naujų narių skaičiumi mūsų 
Susivienijimas negali augti. Mes turi
me šiais metais daug daugiau naujų na
rių įrašyti.

“Šiais metais turime dar tik 53 orga
nizatorius - veikėjus, kurie jau įrašė po 
vieną ir daugiau naujų narių. Tai dar 
mažas skaičius. Tai č|ar tik maža dalis 
mūsų kuopų prisidėjo prie naujų narių 
įrašymo.

“Gegužės mėnesio susirinkimuose rei
kėtų visu rimtumu pastatyti naujų na
rių įrašymo klausimas. Kadangi mes ti
kimės turėti šio mėnesio kuopų susirin
kimus žymiai skaitlingesnius, nes bus 
Centro Valdybos rinkimai, tai ir naujų 
narių įrašymo klausimas gali duot žymiai 
geresnių pasekmių. Būtų gerai, kad ir į 
šiuos susirinkimus nariai atsivestų ir 
naujų narių.

“Visos kuopos turėtų dalyvauti naujų 
narių įrašinėjime. Tik tada gali būti ge
ros pasekmės LDS auginime.”
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Pirmoji Gegužės 
Šiemet »

Visos Amerikos ir viso 
pasaulio viena dominuojan
ti mintis: Kada bus Euro
pos invazija? Gal šiandien,

Su tais klausimais ant 
lūpų šiandien kiekvienas 
gulame ir keliame. Pama
čius naują laikraščio laidą, 
arba užsistačius radiją ži
nių klausytis, širdis tartum 
sustoja plakus: O gal jau 
invazija!

Tą sprendžiamoji valan
da ateina, nebetoli... Ir So
vietų vyriausybė ir Raudo
noji Armija davė pasižadė
jimą: kai Amerikos ir Ang
lijos armijos pradės verstis 
per Anglų kanalą Europon 
iš vakarų, iš rytų kovose iš
bandytų ir užgrudytų ko
vūnų armija kirs/ neatlai- 
džius priešui smūgius vieną 
po kitam. Visų armijų tik
slas bus vienas ir tas pats: 
perblokšti hitlerinę Vokieti
ją, sunaikinti nacių karinę 
mašiną, pasiekti Berlyną!

Todėl šiemet Pirmoji Ge
gužės nematys miestuose 
eisenų, negirdės senojo šū
kio : Padėkite darbo įran
kius, palikite fabrikus ir 
dirbtuves, eikite į gatves! 
Tai tarptautinė darbininkų 
šventė, kai darbas prie ma
šinų bei staklių yra aukš
čiausia 
žmogaus pareiga!
Pirmoji Gegužės įtempto 
patrijotinio darbo diena — 
darbo, kad pagaminti dau
giau tankų, kanuolių, šautu
vų, kulkų, sunkvežimių, lai
vų, lėktuvų, bombų! Darbo, 
kad priartinti pergalę, kad 
sutrumpinti žmonijos kan
čių laikotarpį, kad sugrą
žinti pasauliui taiką ir ra
mybę! Darbo, kad baigti 
naikinimo'darbą, o iš naujo 
pradėti kūrybos darbą.

Tinkamiausia šiemet pa
minėsime Tarptautinę Dar
bininkų Šventę, jeigu kiek
vienas savęs paklausime: 
Ar jau viską esame padarę, 
kas reikia ir galima, kad 
mūsų kariai būtų aprūpinti 
viskuo ?

Mes žinome, kad naciškų 
grobikų pavergtuose kraš
tuose žmonės turi tuos pa
čius troškimus, kaip ir mes. 
Jie taip pat laukia Jungti
nių Tautų pergalės. Jie lau
kia išlaisvinimo dienos. Jų 
kančios šimteriopai skau
desnės. Jų ilgėsis gilesnis. 
Jų Pirmosios Gegužės už
duotis: sabotažuoti nacių 
karo pastangas. Daugelis 
tam pasiaukos. Daugelis ri
zikuos savo gyvybę;
• Tarpe tų okupuotų ir pa
vergtų kraštų yra mūšų se
nasis kraštas Lietuva. Joks 
nacių teroras nesulaikys 
Lietuvos partizanų nuo sa
vo žygių. Jie Pirmąją Ge
gužės atžymės naujais did
vyriškais išstojimais prieš 
okupantus.

Mes, Amerikos lietuviai, 
privalome prisiminti mūsų 
brolius ir seseris senajame 
krašte. Nepamirškime tūk
stančių lietuvių tautos sūnų 
Raudonosios Armijos eilė
se. Paremkime Lietuvai 
Pagelbos peikimo Komiteto 
pastangas pasiųsti kuodau- 
giausia medžiaginių dova
nų lietuviams raudonarmie
čiams ir šiaip lietuviams 
Sovietų Sąjungos gilumoje.

Tuo* tarpu pasiruoškime 
dar platesniam darbui. Gal 
dar šiemet Raudonosios Ar
mijos būriai pasieks Lietu
vą ir apvalys ją nuo vokiš
kųjų plėšikų. Gal dar šie
met bus atidarytos Lietuvos 
durys ir mes galėsime tie;

kiekvieno darbo
Šiemet

, * • 
šiai Lietuvon siųsti savo, do
vanas baisiai išvargintiems 
jos gyventojams. - , v ' 

Apie ką dar mes turime 
pagalvot laike šios Geguži-' 
nes? Turime atsiminti savo 
spaudą ir organizacijas, tai 
yra, savo kolektyves pastan
gas. Jau čia pat vasara — 
spaudos sunkmetis. Karo 
sąlygos labai varžo vasari
nius parengimus. Susimaži
na dienraščių įplaukos. Ta
tai prisieina atpildyti auko
mis ir naujomis prenumera
tomis/

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas gali pasidi
džiuoti, kad paskutiniais 
metais paaugo keletu de- 
sėtkų narių. Bet taipgi tu
rime prisipažinti, kad tik 
tokiu paaugimu negalima 
pasitenkinti.

Lįetuv. Literatūros Drau
gijos barių stovis vidutiniai 
geras, bet galėtų būti daug 
geresnis. Naujų narių gau
na tiktai kelios kuopos, o 
kitos visai nesistengia. Ly
giai du mėnesiai beliko iki 
pasimokė j imo duoklių, bet 
dar nė pusė organizacijos 
narių nėra atlikę savo pa
reigas. Yra kuo susirūpinti.

Labai sunkioje padėtyje 
atsidūrė Lietuvių Meno Są
junga. Jokios kitos mūsų 
organizacijos karas taip

skaudžiai neužgavo. Mat, 
šimtai lietuvių jaunuolių tu
rėjo užsivilkti Dėdės Šamo 
uniformą ir pasitraukti iš 
chorų. Gi Meno Sąjunga re
miasi, chorais. Chorai suma
žėjo nariais ir susilpnėjo. 
Keletas jų visai nustojo vei
kę.; Jei/to proceso nesulai
kysimo,/ Sąjunga atsidurs 
tikroje krizėje. O Meno Są
jungos vaidmuo demokrati
nių lietuvių gyvenime neap
sakomai svarbus. Mūsų cho
rai reikalauja greičiausio 
dėmesio ir stipriausios mo
ralinės paramos.

Visa tai nieko nauja. Tai 
vis seni klapatai. Bet viša 
Pirmosios Gegužės tradici
ja susijus su apsvarstymu 
senųjų reikalų ir pasiryži
mu naujiesiems. Tai lig kad 
kokia didelė metinė “išpa
žintis” — pasiskundžiame 
trūkumais ir pasižadame 
geriau darbuotis.

Ateinančios kelios savai
tės, o gal dienos, parašys 
istoriją. Mes gyvename iš
vakarėse sprendžiamųjų į- 
vykių.

Tegul ši Pirmoji Gegužės 
bus paskutinė karo sąlygo
se! Tikėkime, kad 1945 me
tų Gegužinėje jau viešpa
taus taika, o darbo žmonės 
visų pasaulio kraštų ir 
kąmpų vėl galės maršuoti 
miestų gatvėmis dar išdi- 
džiau ir iškilmingiau negu 
praeityje, nes jie gyvens 
naujam, nuo fašizmo apva
lytam pasaulyje!

A. Bimba.

Darbininkų
Sveikata

a

Pagrindinė Angly Kalba
Du profesoriai Anglijoj, be

studijuodami anglų kalbą 
prieš dešimt metų, nutarė, kad 
apie 850 žodžių išreiškia vis
ką, ko reikalaujame kasdieni
niame gyvenime. Tai buvo pra
džia “pagrindinės anglų kal
bos” (basic English) teorijos.

Daug buvo rašoma apie šį 
dalyką. Praeitą rugpjūčio mė
nesi, Churchill, kalbėdamas 
Harvardo Universitete, pa
reiškė, kad mes visi daug gir
dėsime ateityje apie pagrindi
nę anglų kalbą. Bet iki šiol 
mažai žmonių žino' apie pa
grindinę anglų kalbą ir kaip 
ji bus vartojama. C

“Basic English” yra anglų 
kalbos kišeninis vadovėlis. Ne
daug žodžių mes vartojame 
kasdieniniame gyvenime, jie 
sudaro mažą dalelę anglų kal
bos. Kada paimate žodyną dėl 
paaiškinimo kokio nesupranta
mo žodžio, randate, kad tas 
žodis lengvoj, aiškioj kalboj 
išdėstytas.

C. K. Ogden ir profesorius 
Ivor A. Richards — antrasis 
dabar Harvardo Universitete 
— suformulavo pagrindinės 
anglų kalbos žodyną. Jie suti
ko, kad negalima apsieiti be 
šių 850 žodžių, šie žodžiai pa
dalinti 
vardai
džiai ir 100 “veiksmai,” pagal 
kuriuos sistema veiks. Tik 18 
žodžių 
Galima šiuos visus žodžius at
spausdinti viename puslapyje 
ir lengva juos išmokti ir varto
ti.

Bet koks yra tikslas pagrin
dinės anglų kalbos? Visų pir
ma, asmuo greitai ir taisyklin
gai išmoks anglų kalbą. 850 
žodžių labai atsargiai surinkti/ 
jie kasdien vartojami.

Jungt. Valstijose yra daug 
žmonių svetimos kilmės, kurie 
visiškai nemoka anglų kalbos 
arba mažai tesupranta. Ir 
tiems “pagrindinė anglų kal
ba” padės, kaip ir tūkstan
čiams kitų, kurie neturėjo pro
gos lankyti mokyklas.

New Yorko mieste prieš de
šimt metų pagrindinė anglų 
kalba buvo išbandoma nakti
nėse mokyklose svetimtau
čiams. Quebec, Kanadoj, svar
ba pripažinta ir rimtai ji stu
dijuojama. Harvardo Univer
siteto Komisija, Ęąglįsh Lan

šio būdo nurodo,

niekad nežinojo 
lengvesnė

guage Studies, po vadovyste 
profesoriaus Richards, jau su
rinko surašą leidinių ir kny
gų mokytojams ir kitiems.

Rėmėjai
kad ne tik bus lengviau vi
siems, kurie 
anglų kalbos, bet 
forma ir visiems bus naudin
ga. Tuo pačiu laiku nemano
ma, kad bus vartojama vieton 
anglų kalbos, kaip ji dabar 
vartojama ir nemanoma, kad 
ji užims vietą žmonių gimtinės 
kalbos. Tik lengvas ir pasek
mingas būdas išmokti tuos an
glų žodžius, kurie reikalin
giausi kasdieniniam vartoji
mui.

FLIS—Common Council.

Geras Dalykas
Kalbėtojas: “Kiekvienoje 

šeimoje turi būti tik viena 
galva!”

Klausytojas: “Tai būtų 
labai puiku!”

Kalbėtojas: “Džiaugiuos, 
kad ir tamsta tokios nuo
monės. Na, ir kokiu patyri
mu tamsta remies?”

Klausytojas: “Aš
niai apmokėjau sąskaitą už 
savo septynių dukterų ir 
žmonos skrybėlaitės.”

Neuro-Psichiatriniai Nuotikiai 
Karo Frontuose

Kolei kareiviai pasiekia ka
ro frontą, jie esti persijojami 
bent du kart: naujokų šauki
mo centre ir armijos ligoninėj. 
Perėję per tuodu sietu, kariai 
pasiliuosuoja nuo nepastovių 
neurotiškų elementų. Vadinasi, 
karo fronte veikia išmuštruo- 
ti, gabūs kovūnai, be jokių 
neuro-psichiatrinių trūkumų.

O vis dėl to ir su tokiais vi
saip pasitaiko. Pragarinės ka
ro baisenybės ilgainiui išmuša 
iš pusiausvyros žymų įgudusių 
kovūnų skaičių, bent tūlam 
laikui.; Būdami iš prigimties 
apdovanoti atspariais nervais, 
jie gana greit atsigauna ir vėl 
eina savo pareigas.

Gydytojai psichiatrai karo 
lauke turi progų artimai susi
durti su eiliniais kariais ir įsi
gyti naudingo patyrimo. Jie 
gali padėti ir dažnai padeda 
kariams patvariai išlaikyti kie
tą karinę grasą, discipliną ir 
baisias sunkenybes. Čia psi
chiatrams talkoja visi kiti me
diciniški karo lauko vienetai: 
chirurginiai pagalbiniai jauk
tai, pirmosios pagalbos stotys, 
perkeliamieji vienetai, nume- 
riuotosios stotys ir bendrosios 
ligoninės.

Sutrikimai, kurie įvyksta ka
ro fronte, yra dažniausia ne
rimasties ir histerijos pobū
džio.

Nerimastis esti dėl netikru
mo, dėl baimės. Iš to susidaro 
nemigas, bendras išsėmimas ir 
prislėgtas ūpas su tokiais po
žymiais, kaip svaigulys, koktu
mas, vėmimas, galvos skaus
mas, širdies drebėjimas, rau
menų trūkčiojimas.

Isterija pasireiškia dar sun
kiau, nuo smarkaus persigan- 
dimo, kai tavęs vos tik neuž
mušė bomba ar šrapnelė. Pro
tinis ir jausminis sumizgimas 
tęsiasi keletą valandų arba ir 
dienų, kai kada net esti laiki
nai paralyžius, kūno dalių ap
mirimas, kalbos atėmimas, di
delis nervų arzumas. Visa tai 
už kelių dienų gražiai praei
na.

Bendrai imant, neurotiški 
reiškiniai, kaipo pasėka muš
tynių karo 'frontuose, yra to
kie. Kovūnai pasidaro liesi, 
nustoja bent 20, 30, 40 svarų, 
čia prisideda dar ir liūtys, 
utėlės ir kitokie parazitiniai 
vabzdžiai, viduriavimas — di
zenterija, drugys ir panašios 
aplinkybės.,

Tačiau pats blogumas esti 
ne kraujo užnuodijimas, ne 
kokia vidurių sloga, bet viso 
organizmo sutrikimas, minčių 
ir gyvenimo netvarka.

Pakartojamos baimės 
daug bloga daro, čia 
baimė perėjo, o čia tau 
baimė, kad nauji
bombos, atskeliaudros tave už
kliudys. Pagaliau ima tave 
persekioti mintis, kad vis vie
na dingęs. Nuovargis labai

(Tąsa 5-me pusi.)

ypač 
viena 
ir vėl 

puolimai,

nese-

į tris grupes — 600 
daiktų, 150 būdvar-

yra veiksmažodžiai.

Ed. Jąckson (kairėj) rodo savo draugui darbininkui 
pagerinimą, kuris pagreitins darbą už pergalę ir už 
kurį jis gavo WPB dovaną. Jo išradimas buvo iškeltas 
per darbininky-fabrikantu bendrą komitetą Kaiser lai- 
vy statybos šapose, Richmond, Calif. (Federated Pic
tures).

*
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Burma—įdomus Kraštas, Gamtinių--------- s-------------------------------- .-- ---------------------------------- ---
Burma, didelė Anglijos 

kolonija, yra užimta japo
nų. Tai yra 236,738 ketvir
tainių mylių kraštas pieti
nėje Azijoje ir turėjo apie 
15 milionų gyventojų pirm 
šio karo. Savo plotu Burma 
yra 33,562 ketvirtainėm 
myliom didesnė, negu buvo 
Vokietija pirm Hitleriui 
pradėjus grobti svetimas 
žemes.

Šiuo tarpu tiktai ameri
kiečių išlavinti ir generolo 
Stilwellio komanduojami 
chinai yra atkirtę nuo ja
ponų didoką šiauriniai- 
rytinį Burmos sklypą.

Chinai ir amerikiečiai 
ypač stengiasi pasiekt didį
jį automobilių plentą, va
dinamąjį Burmos Kelią, 
einantį Chinijon. Pirm ja
ponam įsigalėjus toj Bur
mos dalyj, anglai ir ameri
kiečiai šiuo keliu siųsdavo 
(Aiinijai daugiausia karo 
reikmenų prieš japonus.

Paskui chinai, vadovybė
je amerikiečių inžinierių, 
prakirto per akmenų kal
nus kitą automobiliams 
plentą iš šiaurinės Burmos 
į Ledo miestą, Indijoj, arti 
Burmos rubežiaus. Šis plen
tas tarnavo talkininkų ka
riuomenei ir reikmenims 
siųsti Chinijon ir Bur- 
mon. Kiek vėliau japonam 
pavyko perkirst ir tą plentą 
tarp Ledo ir Lenkino. Tik 
praeitą savaitę chinai ir 
amerikiečiai <pa rasi u tįsta i 
nusileido ties Lonkin mies
tu ir . užėmė tą Burmos 
brangakmenių “džeid” (ne
frito) kasyklų centrą ir 
svarbiojo plento galutinę

Iš šiaurinės Burmos kal
nų, raistų ir brūzgynų ja
ponai paskutiniu laiku pra
siveržė j rytinę Indiją, fak- 
tinai užėmė strateginį Ko- 
himos miestą ir jau grūmo
jo Imphal miestui, Mani
pur valstijos sostinei, ir 
Bengal-Assam geležinke
liui.

Talkininkų komanduoto- 
jas šiame fronte, Anglijos 
admirolas Mountbatten, ta- 
čiaus, nenusigando; sako, 
tegu japonai išeis iš savo 
raistų ir tarpkalnių į lygu
mas; tada mes juos pamo
kinsime.

Taip ir įvyksta. Pasiro
džius japonam lygumose, 
anglai ir indėnai ėmė juos 
pliekti, atvadavo buvusį ap
gultą Kohimos miestą ir 
šluoja priešus atgal į Bur
mos raistus ir kalnus.

Bet apvalyt pačią Burmą 
nuo japonų bus sunkus, il
gas darbas: Didžioji Bur
mos ploto didžiuma yra kal
nai su skardžiomis, siauro
mis, giliomis tarpkalnėmis, 
kaip kokiomis prarajomis, 
kur vingiuoja upės bei upe
liai. Vieni kalnai apaugę 
nepereinamais medžių tan
kumynais ir brūzgynais, 
kiti stūkso, kaip pliki, aš
trūs akmenys bei uolos. Iš 
tokių pozicijų lengviau ja
ponams gintis, negu juos 
pulti. "
Iš BURMOS ISTORIJOS

Burmoje buvo kelios ne
priklausomos karalijos nuo 
11-jo šimtmečio, iki vienas 
iš karalių, vardu Alompra 
pusėje 18-jo šimtmečio pa
siglemžė visas tas karajijas 
ir įsteigė vieną Burmos im
periją. Anglai iš Indijos

vedė tris karus su Burma 
dėl to, kad jinai, girdi, var
žė anglų prekybą, skverbė
si į anglų žemes ir niekino 
Anglijos atstovus. Trečiuo
ju karu 1885 metais anglai 
visai užėmė Burmą ir iš
siuntė jos' karalių Thibaw 
kaip belaisvį į Rangoon 
miestą.

NE KOKIE KARALIAI
Burmos tautinėje istori

joje ne vienas didikas nužu
dė karalių ir užėmė jo vie
tą, iki kas kitas jį patį nu
žudė ir atsisėdo ant sosto.

O kai Thibaw tapo visos 
Burmos karalium, jis išžu
dė kokį šimtą savo brolių ir 
pusbrolių, nes jeigu jie gy
vi liktų, tai vienas ar kitas 
galėtų mėgint nuo jo sostą 
paveržti.

ANGLŲ VALDŽIOJE
Anglai ilgai valdė Burmą 

kaip Indijos dalį. Burmie- 
čiams reikalaujant, paga- 
liaus, jų kraštas buvo at
skirtas nuo Indijos'1937 m. 
ir paskelbtas Anglijos Ka
rūnos kolonija. Tada ang
lai davė Burmai tam tikrą 
vidujinę savivaldybę, ir bu
vo įsteigtas seimas, sudary
tas iš senato ir atstovų rū
mo. Bet vyriausią galią vis 
tiek turėjo Anglijos paskir
tas gubernatorius. Gyven- 

i tojai jautėsi neturį gana 
tautinės laisvės, daugelis jų 
buvo nepatenkinti. Tuomi 
pasinaudojo japonai įsiver
žėliai. Jie viliūgingai žadė
jo burmiėčiam pilną tauti
nę laisvę ir taip didelį skai
čių jų patraukė savo pusėn 
kaipo talkininkus - kovai 

Paskui 1943 
japonai pa
kai po, girdi, 
valstybę ir

turi 12,000 ketvirtainių my
lių ploto. Kita stambi lygu
ma yra prie Salween, Gya- 
ing ir Attaran upių žiočių, 
kur šios upės įplaukia į jū
rinę Martaban Įlanka. Tre
čia didelė lyguma guli prie 
Sittang upės žiočių. Šias ly
gumas aptręšia upių ištvi- 
nimai, ir tokioms lygumos y- 
ra nepaprastai derlinga že
mė.

Vidurinėj Burmoj dunkso 
užgesęs ugniakalnis 5,000 
pėdų aukščio, ir apie jį su
kasi visokie bailingi gyven
tojų prietarai ir pasakos. 
Daugelyje Burmos vietų 
tryška karšto vandens ver
smės ir purvų vulkanai.

Powidaung kalne, šiauri
nėje Burmoje, yra daugy
bė gamtinių urvų, kurie pa
versti į buddistų bažnyčias; 
o jose esą ik pusės miliono 
Buddos “pranašo” stabukų. 
Pietinės Burmos kalnuose 
yra milžiniškų urvų, kurie 
seniaus buvo buddistų šven- 
tanamiais. Dabar juose gy
vena eibių eibės šikšnospar
nių. O kai jie urmu išlekia, 
tai kaip debesys aptemdo 
padangę.

4 'urių Lobynas ir Kova dėl Jo
UPES

Svarbiausia Burmos upė 
tai Irrawaddy, kuri prasi
deda iš upelių ir mažesnių 
upių, kilusių iš Himalajų 
kalnų ledynų, kur tais kal
nais rubežiuojasi Indija, 
Chinija ir Tibetas. Irrawa
ddy upe plaukioja garlai
viai per 900 mylių 
metų laikais iki Bhamo 
miesto. Viena iš didesnių 
šalutinių Irrawaddy upių, 
arba intakų, yra Chindwin 
upė, kuria laivai plaukioja 
per 300 mylių.

Antra didžiausia Burmos 
upė tai Salween, kylanti iš 
Tibeto Himalajų kalnų 
sniegynų ir ledynų. Salween 
išsilieja į Martaban jūrinę 
įlankų, pietuose. Jos krantai 
labai statūs ir nepaprastai 
aukšti — 3,000 iki 6,000 pė
dų virš jūros lygio. Salween 
upėje yra skardžių kriok
lių, kurie užkerta kelią lai
vams; bet tarp krioklių pa
skiruose ruožuose garlai
viai gali veikti per šimtus 
mylių.

Tarp Irrawaddy ir Sal
ween upių plaukia dar vie
na ilga upė Sittang, taipgi

visais

įtekanti į Martaban įlanką 
pietuose. Be to, per šiauri
nę ir vidurinę Burmą vin
giuoja Mogaung, Taron, 
Taipang ir daug kitų upių 
ir " upelių. Eilė trumpesnių 
upių vakariniame Burmos 
šone išsilieja į Bengalijos 
Įlanką.

EŽERAI
Burmoje yra daug ežerų. 

Didžiausias tai Indawgyi e- 
žeras, apie 100 ketvirtainių 
mylių ploto. Yawnghwe eže
ras' užima 60 ketvirtainių 
mylių. Ye ežerą 
gyventojai 
stebuklingu vandeniu. Visa 
eilė ežerų ir ežerėlių tvikso 
aukštuose plokščiakalniuo- 
se.

KLIMATAS
Vakariniame Burmos 

ruože per metus prilyja iki 
30 pėdų; Rangoon srityje, 
pietuose, prilyjama apie 90 
colių; o sausiausion Katha 
apygardon, vidurinėje Bur
moje, nukrinta 20 iki 30 co
lių lietaus per metus.

Mandalay ir keliuose ki
tuose vidurinės Burmos ap- 
skričiuose karščiai gegužės 
mėnesį būna 100 laipsnių,

vietiniai 
laiko šventu,

Iš Pupų Gaminama Drabužiai, Veliama 
Skrybėlės, Dirbama Blanketai ir Kt.

Trečias Puslapis

so

kaipo 
prieš anglus, 
m. rugp. 1 d. 
skelbė Burmą 
nepriklausomą 
paskyrė jos galvą tūlą dr. 
Ba Maw, Japonijos pa
stumdėlį, o Burmos kvislin- 
gą. Tuoj po tos neva nepri
klausomybės davimo Bur- 
mai, pati Japonija pranešė, 
kad Burma paskelbia karą 
prieš Jungtines Valstijas ir 
Angliją.

KALNYNAI
Burma iš trijų šonų ap

tverta didžiuliais kalnynais 
— vakarų pusėje tęsiasi 
Arakan kalnų virtinė, kurios 
čiukurai siekia 10,000 pėdų 
aukščio; šiaurėje — Naga, 
Patkai ir kiti aukštakalniai 
sudaro sieną su Chinija; 
rytiniame Burmos šone Ka
chin, Šan ir Karen kalny
nai skiria ją nuo Chinijos ir 
Siamo (Thailando). Kachin 
kalnų viršūnės stūkso iki 

11,000 pėdų aukščio virš jū
ros lygio. Rubinų brangak
menių kasyklų srityje, vidu
rinėje Burmoje, kalnų kete
ros pakilusios iki 7,000 pė
dų, o Loi Ling kalnas turi 
9,000 pėdų aukščio. Kalnai 
gi nuo 5,000 iki 6,000 pėdų 
aukščio tai visai paprastas 
Burmoj dalykas.

Bendrai, milžiniškoji 
Burmos paviršiaus didžiu
ma tai kalnai. Yra šiek tiek 
derlingų plokščiakalnių po 
trejetą tūkstančių pėdų virš 
jūros vandens. Bet tikrųjų 
lygumų tėra tik neplačiame 
vakariniame ruože, palei 
Bengalijos Įl.anką, upių klo
niuose ir prie jų žiočių.

LYGUMOS
Didžiausia Burmos lygu

ma tai prie Irrawaddy upės 
žiočių, pietuose. Ši lyguma

Amerikinė Drackett kom
panija dirba iš soy pupų 
gijas - siūlelius, o iš jų yra 
audžiama audeklai drabu
žiams, gaminama blanketai 
ir veliama skrybėlės.

Pirm keleto metų siūlai iš 
tų pupų buvo tokia reteny
bė, kad už jų švara mokėda
vo po $400.

Tos kompanijos pirminin
kas, H. R. Drackett aiški
na, kaip dirbiniai iš soy pu
pų gali pavaduot vilnas; 
sako:

Kriučkų Lapai, Spiničiai 
Ir Vitaminai

“Apie pusė šių pupų me
džiagos yra proteinai (bal- 
timiai, panaši medžiaga, 
kaip visai liesa mėsa, be jo
kių riebalų). Vilnos taip 
pat yra susidariusios iš pro
teinų. Avis tai savotiška 
gyvoji dirbykla, kuri gami
na vilną iš proteino, bet a- 
viai išlaikyti reikia dviejų 
akrų žemės, kol ji užaugi
na 10 svarų vilnų. O mes 
išmokome ant dviejų akrų 
žemės užaugi n ti^tiek soy 
pupų, kad iš jų galima pa- 
gamint 400 svarų stiprių, 
ilgai laikančių ir tamprių 
gijų, kuriosą yra tokios šil-

Lietuvoj mažai kas teval
gė kriučkų, (sietinių) la
pus, bet šie lapai labai tur
tingi vitaminais A ir C ir 
tokiais mineralais, kaip ge
ležis, fosforas ir kalcis.

Apie spiničius ilgai buvo 
kalbama, kaip api turtin
giausią geležim daržpvę. 

 

Bet naujesnieji tyrimai) pa

 

rodė, kad spiničių geležį tik 

 

sunkiai tesugeria kūdikių 
kraujas; spiničių kalcis 
taipgi sunkiai tesūgeria- 
mas.

Šiaip ar taip, nereikia 
laukan išpilt skysčio, kuria
me spiničiai išvirti. Tuose 
skysčiuose yra ištirpę daug 
geležies, magnio, fosforo ir 
B ir C vitaminų.

Spiničių skystį 
beveik vienintelė iš 
nauda tebus tiktai 
dalis vitamino A.

Nevirti kopūstai yra vie
na iš geriausių daržovių 
vitaminimui C ir keliems 
kitiems, žali kopūstai taip 
pat gausingi būtinaisiais 
mineralais. Iš burokų gau
nama ypač vitamino B 2, ar
ba riboflavino. I. S. C.

Iš sumaitų soy pupų iši
ma tam tikrais būdais pro
teinus, kaipo miltelius. Pas
kui juos praskiedžia, kad 
būtų tokio skystumo, kaip 
moliasai. Toliau, tą skiedi
nį varo mašina per mažytes 
skyleles, pragręžtas plati
nos plokštėje. — Platina y- 
ra kelis kartus brangesnis 
už auksą metalas. Platina 
beveik visiškai nestoroja 
nuo karščio ir neplonėja 
nuo šalčio.

Per tas skyleles šimtais 
tryška tokios plonytės gije
lės, kaip voro “verpalas”. 
Tada šias gijeles pamirko 
tam tikruose chemikaluose, 
ištempia, sukietina, išdžio
vina ir sukapoja tokio ilgio 
gabalais, kokio pageidauja
ma. Po to galima iš jų verp
ti siūlus ir austi audeklus.

Iš tokios soy pupų me
džiagos jau yra numegsta 
kojinių (pančiakų) ir apa
tinių baltinių; išausta to
kių, kaip vilnoniai, audimų 
ir pasiūta vyram drabužių. 
Iš tų pupų gijų pagaminti 
blanketai tokie šilti, kaip iš 
vilnų.

*Soy pupų medžiaga kai 
kur net geriau pritaikoma, 
negu vilnų. Taip antai, soy 
pupų gijas galima taip che
miniai sutaisyti, kad jos 
trauktų į save drėgmę, ar-

ba priešingai, kad jos stum
tų šalin drėgmę.

Drackett kompanija, be
je, pirm aštuopeto metų iš
rado naują būdą traukti 
valgomąjį aliejų iš soy pu
pų. Dabar iš tų pupų per 
metus ji pagamina 30 milio- 

|nų svarų to aliejaus ir 70,- 
000 tonų puikaus pašaro 
gyvuliams. O soy pupų alie
jus yra toks svarbus valgio 
dalykas, kad iki šiol jis par
davinėjamas tiktai pagal 
racionavimo Štampas.

N. M.
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Pablogėjo Degtinė, Sa
ko Valdžia ir Biznis
Daugelis naujų degtinių 

dabar yra prastas, neapva
lytas alkoholis, skirtas tik 
mašinoms ir amunicijai, bet 
nudažytas, ir į jį įmaišyta 
gal penketas procentų tik
ros degtinės, — pareiškė 
Paul Henkel, pirmininkas 
Restaurantų S a v in i n kų 
Draugijos New Yorke.

Jungtinių Valstijų gene- 
ralio prokuroro padėjėjas 
New Yorke, Tom C. Clark 
prieš keletą dienų pagrūmo
jo, kad gal turės būti visai 
sustabdytas degtinės vers
las, jeigu kitaip negalima- 
bus įveikti juodojo marke- 
to ir munšaino pardavinėji
mo daugelyje užeigų.

Paul Henkel už tai kalti
na valdžią, kad ji neleidžia 
geros amerikinės grūdų 
degtinės gaminti gėrimui, 
o praleidžia Amerikon šim
tus tūkstančių galionų pra
stų “džinių” ir romų iš Ku
bos ir kitų Caribbean Jūros 
kraštų. \

Alkoholio verslininkai, su
prantama, žiūri savo biznio, 
o valdžia tvarko alkoholio 
dirbimą, atsižvelgdama į 
karo reikalus.

Kas liečia gėriką, tai 
šiandien jis turi atsargiau 
elgtis su degtine, negu pirm 
karo.

pagal Fahrenheit termome
trą, o gruodyje vidutiniai 
apie 60 laipsnių. Mogok kai- ■ 
nu srityje, rubinų kasyklų , 
plote, temperatūra viduti
niai siekia nuo 37 iki 79 
laipsnių. Chin ir 'Kachin 
kalnuose temperatūra įvai
riuoju tarp 25 laipsnių šal
tajame sezone ir 150 laips
nių karštajame metų laike. 
Salween upės klonyje balan
džio mėnesį karščiai pavė
syje laikosi 100 laipsnių.

MIŠKAI
Miškai sudaro viena iš 

svarbiausių gamtinių Bur
mos turtų. Burma yra gar
si savo tyk medžių miškais; 
o tyk yra labai stiprus me-1 
dis ir turi savyje aliejaus, 
kuris saugo geležį n plieną ^monju yra gerį amatnin- 
nuo rūdijimo, kuomet nuo|kai _ dailiški šilkų ir med. 
ąžuole esamos luksties lu-jVdnčs audėjai; medžio ir 
dyja geležis ir plienas.. . metalo mechanikai, kurie 

. Buimoje yia 1,500 ival" gamina ne tik naudingus, 
rių medžių. .Vienas^ is bi an-.ke|. menįgkus dirbinius, su 
glausiu, tai gelezmmedis,'artistiškais išdrožimais bei 
vartojamas stalyti miega- iškalinėibnais.
miesiems traukinių vago- i
nams. Burmos kalnų miškai į TAUTYBE IR RELIGIJA 
taip pat.gausingi aliejiniais, Burmiečiai panašios į 
medžiais, palmėmis ir nen-Į mongolų veislės žmonės; 
drėmis. i gana augaloti ir tvirto, dai-

Anglijos valdžia laikė sa-ilaus kūno sudėjimo, ruda 
vo žinyboj 25,000 ketvirtai
nių mylių puikiausių Bur
mos miškų; tat buvo gy
ventojams uždrausti, “ka- 
zioni” miškai. Bet apart 
“kazionų” miškų yra milži
niški, dar neišmatuoti plo
tai įvairių miškų, raistų ir 
tokių tankumynų, kur dar 
niekados nebuvo žmogaus 
koja įkelta.

ŽVEJYBA
Burmos vandenys yra 

turtingi žuvimis. Bent 200,- 
000 burmiečių pirm karo 
gyveno iš žvejybos užsiėmi
mų. Geresniąsias žuvyklas 
anglų valdžia parsamdyda- 
vo biznieriams. Jūrose į pie
tus nuo Burmos yra perlų 
“žuvyklos”, kurias anglų 
vyriausybė taipgi parsam- 
dydavo.
LAUKO ŪKIO AUGALAI

Burmos lygumose ir klo
niuose gerai auga ryžiai, ku
rių daug buvo išgabenama 
užsienin parduot; kivečiai, 
miežiai, linai; tabakas, ar
bata, medvilnė (bovelna), 
cibuliai (svogūnai), įvairios 
kitos daržovės, visokie vai
siai, o tarp jų ir bananos, 
“painapples” (ananasai) ir 
kt.

Valstiečiai taip pat augi
na gumos (robo) medžius 
ir šilkmedžius.

MINERALAI
Burmoje yra žibalo ša 

nių ir angliakasyklų; 
sidabro, vario, cii , švino, 
geležies ir kitųVnetalų ka
syklų ir gausingi valgomo
sios druskų/ klodai.

Šiaurine Burma yra garsi 
savo gintaro sluoksniais ir 
“džeid” ir rubinų brangak
menių kasyklomis. Anglų 
valdžia pirm karo įvairias 
kasyklas paprastai parsam- 
dydavo kitataučiams, dau
giausiai chinam biznieriam.
ŽEMDIRBIAI IR AMAT- 

NINKAI
Bent du trečdaliai visų 

’ burmiečių gyvena iš žem- 
Idirbystes ir artimų jai už- 
Isiėmimų. Daugelis Burmos

oda ir juodais plaukais. Jie 
pasižymi linksmu būdu ir 
todėl kartais vadinami “ry
tų airiais.”

Apie 90 procentų Burmos 
1 gyventojų yra buddistai, 
kurie tiki, kad asmeniui mi
rus, jo dvasia atsigimsianti 
kokiame kitame žmoguje ar 
gyvyje. Kuo doresnis, pa
gal jų supratimą, būsi, tai 
po mirties tavo dvasia atši- 
Igims juo geresniame bei 
I aukštesniame “sutvėrime”/ 
Krikščionių Burmoj yra tik 
apie 200,000, mahometonų 
apie 400,000 ir šiek tiek ke
lių kitų tikybų žmonių.

Burmiečių literatūra tai 
daugiausiai žmonių pasa
kos, dainos ir religiniai raš
tai; bet pastaraisiais lai
kais pradėjo išsivystyti ir 
naujoji tautinė literatūra.

Burmos geležinkeliai pa
prastai eina upių kloniais— 
tarp Mandalay ir Riangoo- 
no, Myitkinos ir Mandalay, 
Moulmein ir Mandalay, 
nors yra ir kitų trumpų, ša
lutinių geležinkelių.

Burmos sostamieštis Ran
goon turi apie 400,000 gy- < 
ventojų, Mandalay (vadina
mas tautine gyventojų sos
tine) apie 150,000 ir Moul
mein virš 60,000 gyventojų.

' N. M.

’ 1

^ši»
' ■ ’ ■

išpylus, 
jų lapų 
geroka

Šveicarijoj yra internuo
ta 196 Amerikos lakūnai, ku
rių lėktuvai buvo priversti 
nusileist šveicarų žemėn.

Darbininkai ima reikalus i savo rankas politiškai už
guitoj Tennessee valstijoj. Federated Labor Committee 
for Political Action sušauktoj konferencijoj dalyvavo 
500 delegatu nuo CIO, gelžkeliečiy ir farmerių unijų ir 
sudarė planus užregistruoti visus piliečius balsavimams, 
nežiūrint stiprios politinės senoviškos mašinos nusistaty
mo išlaikyti balsavimus privilegijuotų grupių ribose. 
Konferencijos kalbėtojai iš įvairių atstovingų unijų: 
Tom Davis, Robert Mitchell, Hollis V. Reid, S. A. Para, 
W. A. Cope, Catherine Winston. (Federated Pictures).

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

Rumford, Me.
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Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas "Green Star Bar and Grin," nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

< 
4> < >

<

> 
<|>

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

I 459(Skersai nuo Republic Teatro)

Suteikiam garbingas laidotuves 

' $150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Iš senų 
naujus 
lūs ir .... 
sudarau su 

įiHI'rikoniškais.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turimo

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

į

AUDRŲ PAGIMDYTI
2-11-44

(Tąsa)
Liudvika sėdėjo nešneki ir beveik nie

ko nevalgė.
Drabstydamas grikių tyrę, kuria buvo 

įdarytas paršiukas, Barankevičius skun
dėsi senajam grafui:

— Nežinau, ir kas daryti su cukriniais 
runkeliais. O cukrus... Kur dėti cukrų? 
Taip. — Staiga jis atsiminė kažką nema
lonų ir net užspringo. — Žinote, — jis 
atsigręžė į Edvardą, — šiandien man at
nešė raštelį, kuriame kažkoks kaptenar- 
musas iš vokiečių ešalono įsakė tuoj pri
krauti šešis vagonus cukraus ir pristaty
ti į vokiečių ešaloną... Kaip jums patin
ka — šešis vagonus cukraus! Na, žino
te, tai daugiau negu akiplėšiška.

Edvardas susiraukė.
— Ir ką ponas Barankevičius mano 

daryti? — vylingai paklausė, tėvas Jero
nimas.

Šis klausimas papiktino cukraus fabri
kantą.

—Kaip tai, ką daryti? Ne tik šešių va
gonų, bet nė gabalėlio cukraus jiems ne
duosiu.

— Tada jie patys pasiims, — atsakė 
tėvas Jeronimas, stropiai piaudamasis 
gabalėlį paršiuko.

— Tikiuosi, kad ponas Edvardas neleis 
šito padaryti.

’Edvardas neatsakė.
— Šeši vagonai! — tai dar nieko bai

saus. Štai, iš mūsų viską atėmė, ir patys 
vos išsigelbėjome, — karčiai prašneko 
senis Zajončkovskis. — Aš manau, kad 
pirmiausia ponas Edvardas nusiųs savo 
būrį į mūsų dvarą. Prašau tai rytoj pa
daryti, kol valstiečiai nesuspėjo išgrobtų 
daiktų išslapstyti.

Barankevičius net kramtyti nustojo.
— Vadinasi, jums atrodo, kad šeši va

gonai cukraus — smulkmena? Tai šeši 
tūkstančiai pūdų! šeši tūkstančiai pūdų, 
— iššvogždė jisai, kratydamas šakutę.— 
Tai dvidešimt aštuoni tūkstančiai aukso 
rublių....

— Taip, tačiau tai tik maža dalis jūsų 
turto; o iš mūsų viską atėmė, — neišken
tė ponia Zajončkovskienė.

Barankevičius griežtai pasisuko į ją:
— Prašau atleisti... He... hmm... taip! 

Ponia, matyt, geriau negu aš žino apie 
mano turtą...

Nemalonią sceną nutraukė Juozapo 
pasirodymas.

— Ponas majoras ir ponas vyresnysis 
leitenantas prašo leisti ateiti. Jie išva
žiuoja į stotį ir nori atsisveikinti,—niau
riai ištarė Juozapas.

Mogelnickiai susižvalgė.
— Kviesk, — trumpai atsakė Edvar- . 

das.
Vokiečius pakvietė prie stalo. Pašne

kesys nesirišo.
— Atleiskite, ponai, ar jūs nežinote 

šiandien atvykusio ešalono vado pavar
dės? — nelauktai paklausė Edvardas.

— Pulkininkas Pflaumeris, — santū
riai atsakė majoras.

— Ar ešalonas šiandien išvyksta? — 
su viltimi paklausė Barankevičius.

Zonnenburgas mėgino nusišypsoti.
— Apie tai paprastai nekalbama...
—.Atleiskite, man tik šiaip įdomu, — 

atsakė Barankevičius. .
Vėl pasirodė Juozapas.
— Prašau atleisti, — prie vartų stovi 

kažkokie raiteliai. Sargybos viršininkas 
prašo jus išeiti pasitarti, — tarė jis, 
kreipdamasis į Vladislovą.

Vladislovas paskubomis išėjo.
— Taigi, jūs parduosite mums eskad

rono arklius? — tyliai paklausė senasis 
grafas, pasilenkdamas prie leitenanto.

Zonnenburgas sėdėjo atokiau.
— Kaip čia pasakius... Tatai ne visai 

patogu. Ponas majoras priešinasi...
— Tačiau ir be jp galite padaryti. Juk 

jūs išvažiuojate. Pusė kareivių išbėgiojo, 
o kiti skuba namo. Kur jūs tampysite 
arklius? Juk traukiniu važiuojate.

— Aš suprantu, pone grafe, tačiau rei
kalas...

— Dėl užmokesčio, — užbaigė grafas.
— Taip, kad ir tai. Aš jau sakiau jums 

— keturiasdešimt tūkstančių markių. 
Tačiau markė krinta. Bijau, kad, atva
žiavęs į Berlyną, už juos tegalėsiu su
muštinį nusipirkti. Supraskite, jog tai 
labai pigu — už devyniasdešimt gerų ar
klių.

Kazimieras Mogelnickis piktai nusiko
sėjo.

— Tačiau jus vis tiek kartu nepasiim- 
site! Tarkime, kad jūs dar šiąnakt išva
žiuojate, juk arkliai mums atiteks vel
tui...

Įsitraukę į bendrą pašnekesį, svečiai 
nekreipė į juos dėmesio.

Širdyje Šmultkė stipriai išsikeikė, ta
čiau susivaldydamas atsakė:

— Žinoma, kad nepasiimsime. Tiesa, 
aš galėčiau čia pasilikti kelioms dienoms. 
Paskui ešaloną žygio tvarka slenka mū
siškis frankfurtiečių pulkas, kuriame, 
kiek žinau, tarnauja jūsų sūnus. Jeigu 
kas nesulaikys, jie po kelių dienų bus 
čia...

Senasis grafas sunerimo. Nors ir ka
žin kas būtų, Edvardas pavedė jam nu
pirkti arklius.

— Na, gerai, aš sutinku duoti penkias
dešimt tūkstančių, kaip paslaugą. Juk 
mes geri pažįstami.

— Atleiskite, grafe, ponas majoras 
man rodo ženklą, — mums metas išeiti... 
Aš taip pat noriu padaryti jums paslau
gą. Tai nekuklu, tačiau aš pranešiu jums 
šį tą: ponas majoras įsakė man iššaudyti 
visus arklius... Tačiau jei jūs turite tūk
stantį aukso rublių — būtinai aukso!— 
tai aš neįvykdysiu šio įsakymo, ir jūsų 
sūnus gaus jam reikalingus arklius! 
Spręskite!

Durys atsivėrė. Įbėgo Vladislovas.
— Malonūs svečiai, Edvardai! Ten 

grafas Romanas Potockis su savo paly
dovais.

Edvardas greitai atsistojo.
(Bus daugiau)

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

DAUG LABŲ DIENŲ
LINKSMŲ EILIŲ IR DAINŲ RINKINYS 

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

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

ARBA LAISVĖS ADMINISTRACIJOJ

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdrąudos Organizacija
♦ «

Galima apsidrausti nuo $100 iki $Ų000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus.WORKERS. i H C.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą j rašyk. Išpildyk žeminus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

AŠ noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

Kaip po visą Ameriką lietu
viai yra sujudę šelpti Lietuvos 
žmones, vaikus giliau Sovietų 
Sąjungoj ir lietuvius raudon
armiečius, kovojančius už iš
laisvinimą Lietuvos, taip ir 
Rumfordas neatsilieka. Mes ir 
renkame drabužius, einame 
stuba nuo stubos. Jau surinko
me apie 200 svarų gerų drabu
žių ir daugiau dar renkame.

Drabužių aukavo: A. Sta- 
siuliai, W. Padgalskiai, J. L. 
Venckai, J. Bartašius, M. Gru- 
zinskienė, A. Chužąi, J. Waz- 
niai, J. Saltmerienė ir S. Puido
kai.

Pinigais aukavo pasiuntimui 
drabužių sekamai:

J. Zutaukas $2.
Po $1: J. Saltmerienė, S. 

Naujulis.
Po 50 centų aukavo: A. 

Bartašienė, M. Yarašiunienė.
S. Puidokas 67c.
Visiems aukavusiems širdin

gai ačiū! Drabužiai pasiųsti į 
Brooklyną Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetui.

Antrašus Aukų Rinkimo Komitetas:
. A. Kaladinskas.

S. Puidokas.

Balandžio 25 d., apie 10 
vai. ryto, virš miesto pasigirdo 
lyg ir eksplozijos trenksmas. 
Keturių motoru bombininkui 
nulūžo abu sparnai ir jis nu
krito ant miesto gyvennaipių.

Jis turėjo virš 2,000 galio
nų gazolino. Kilo didelis gais
ras. Iš priežasties šios nelai
mės, žuvo jo įgula ir dar 12 
civilių, žmonių.

Kilęs gaisras padarė labai 
daug nuostolių. Kol kas ne
laimės priežastis dar neišaiš
kinta.

KOVA ITALIJOJ TEBĖ
RA ATSLŪGUSI.

Neapolis. — Italijos fron
tuose šiuo tarpu teveikė tik 
anglų - amerikiečių žvalgai, 
stengdamiesi sužinot vokie
čių pozicijas ir jėgas. Na
cių lėktuvai atgabeno dau
giau/ parašiutistų Anzio 
frontan, į-pietus nuo Ro
mos.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas surengė vakarienę 
balandžio 22 dieną. Publikos 
susirinko daugiau, kaip tikėta
si. Matėsi žmonių, kurie pir
miau neateidavo į mūsų paren
gimus. Lietuviai parodo dide
lę simpatiją šiam labai svar
biam reikalui.

Buvo programėlė. Pakvies
tas svečias D. J. Juslus, LDS 
apskričio organizatorius, pa
kalbėti. Jis kalbėjo apie svar
bą Amerikos lietuvių pagalbos 
lietuviams kovotojams raudon
armiečiams, giliau pasitrauku
siems į Sovietų Sąjungą ir ruo
šimas ateiti Lietuvai į pagelbą, 
kaip tik ji bus išlaisvinta iš po 
nacių. Smarkiai jis užvažiavo 
lietuvių kryžiokams, kurie ne
apkenčia savo tautos, visaip 
plūsta lietuvius kovotojus ir 
Sovietų Sąjungą.

Vakarienė buvo skani ir su
sirinkę žmonės pilnai paten
kinti. Parengimą pasekmingu 
padaryti prisidėjo ir vietiniai 
biznieriai, kaip tai: paaukoda
mi reikmenų: Jonas Warzas 
aukavo bulvių, kiti su kitkuo 
ir darbu. Bus pelno. Paremsi- 
me kovotojus už Lietuvos lais
vę ir pergalę ant vokiečių kry
žiuočių.

W. Yurkevičius.

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsokas 
įsteigė ant moderniško pamato bičių 
ūkį Huntington, L. I., N. Y. Mano 
spccijalizacija yra, kad išvystyti di
delį bičių ūkį.
Eksperimentuoju, sėju įvairius aug
menis ir sodinu pritaikytus medelius 
apie bičių daržą, iš kurių bitelės su
renka skanų i 17 sveiką medų.
Aš žinau, kad lietuviai myli valgyti 
sveiką ir skanų medų. Taigi, gerbia
mieji, parsitraukite Tamsono bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, V2 galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.

Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food 

45-42 — 41st Str.,
Long Island City, N. Y.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 

l ame- 
.... Rei

kalui esant ir 
padidinu tokio 

I 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. GLemnore 5-6191

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO A I D I S O L tabletu
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu
kai taipgi prašalina gaąus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

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

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stbkuoja 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 viršmineti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

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

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

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

NATURAL (
* N

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

? GREEN STAR BAR & GRILL |
Ž Lietuviškas Kabaretas £

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



Cąiavą—Libęrty, Lithuanian Daily

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO TROKŲ 
MECHANIKAI
SU ĮRANKIAIS

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKI

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA. 

REIKIA PALIUOSAVIMO.
AUTOCAR,

930 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y. 

EV. 7-8200.
___ ____________________________ (101)

FABRIKO DARBININKAI
IŠDIRBĖJAI LAIVŲ PRAMONĖJE. PATY
RIMAS NEREIKALINGAS. 58 VALANDŲ 
SAVAITĖ. VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 10 VA

LANDŲ. WILSON-IMPERIAL CO., 
115 CHESTNUT ST., NEWARK.

(104)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI 
IR . 

MOTERYS^
DALIAI LAIKO IR PILNAM LAIKUI 

DARBAS. PRIE BUFETO—KASIERIAI— 
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 paliūdoimas.

Karių Sukilimų Pabū
gus, Graikų Va Idžia 
Žada Vienyti Tautų

Kairo. — Naujasis Grai
kijos emigracinės Saldžios 
ministeris pirmininkas, Jur
gis Papandreu sakė, kad jis 
netrukus pradės tartis su 
atstovais graikų partizanų 
ir įvairių politinių organi
zacijų iš nacių užimtos 
Graikijos. Jis norįs suvie
nyti visas tautines graikų 
jėgas kovai prieš hitlerinin
kus. Premjeras Papandreu, 
girdi, tikisi įsteigti jungti
nę valdžių iš įvairių srovių 
graikų.

Savo pareiškime graikų 
kariams, dalyvavusiems su
kilime prieš emigracinę 
Graikijos valdžią, Jis sakė, 
kad jie bus perorganizuoti.
Kariai Reikalavo Demokra

tinės y aidžios 4
Graikų kariuomenė Vidu

riniuose Rytuose ir trijų 
karinių laivų jūreiviai per 
tris savaites laikėsi kaip su
kilėliai. Jie neklausė dabar
tinės valdžios oficierių įsa
kymų ir reikalavo įsteigt 
naują, demokratinę Graiki
jos valdžią. Tik anglams 
padarius stiprų spaudimą, 
sukilėliai, galų gale, pasida
vė dabartinės graikų val
džios įsakymam.'

DARBININKŲ SVEIKATA
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

įveikia. Skaudus nuovargis — 
ir nusiminimas, kad nėra tau 
išeities, nebegalima pagyti. Vi
sa tai labai perima ir iškošia i 
organizmą.

Bet žmogus greit ir vėl at
sigauni, kai aplinkuma pasi
keičia. Sakysim, tenka važiuo
ti laivu. Iš pirmo kariai dar 
tebėra labai aržūs, įtempti, 
greit ašaroja, krūptelia nuo 
smarkesnio bildesio. Už kelių 
dienų ir tas įtempimas nusidė
vi, atsileidžia. O po kelių sa
vaičių poilsio bent geras treč
dalis ir vėl nori grįžti į fron
tą. Ar šiaip ar taip vėl jaučia
si drąsūs, jaudinančiai atsilie
pia apie savo kovų draugus.

Pagautus tokių karo neuro
zę kovūnus reikia kuo grei
čiausia pradėti gydyti. Tuojau 
stipriai užmigdyti. Tegul daug 
ir ilgai miega. Reikia duoti ir 
raminančių vaistų. Tokiu būdu 
neužilgo bent pusė neurotikų 
visai atsigauna ir gali grįžti 
vėl į frontą..

Bet jeigu ligonį nuvežt la
bai toli nuo fronto ir palikti 
be priežiūros, bė gydymo, tai 
pasidaro negerai. Neurozas 
užsitvirtina ilgam ir sunku jį 
esti iškrapštyti.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LEDO TRAUKĖJAI 
IR

DĖJIKAI I DĖŽES
NUOLATINIS DARBAS

A GERA ALGA 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ
DIETZ ICE CO.,

ERESH POND ROAD & MYRTLE AVE.,

RIDGEWOOD, L. I.
(101)

ICE CREAM DIRBTUVEI
Vyrai prikrovimui ir iškrovimui tro- 
kų; nuolatinis darbas; geros algos; 
su senai įsteigta kompanija. Kreip
kitės į Mr. Cassidy. Philadelphia 
Dairy Products' Co., 596 Market 
St., Newark.

NAKTINIS APVALYTOJAS
Puikiausias štabas atsidaro 

naktimis, aptvarkymo darbas.
5 DIENOS >

40 VALANDŲ SAVAITĖ
DARBAS PRASIDEDA 6 P.M.

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT 
OFISĄ 

60TH STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
(108)

DIENINIAI SANDĖLIUI VYRAI
Puikiausias štabas atsidaro 

vyrams prie krovinių
5 DIENOS

40 VALANDŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 

OFISĄ
60TII STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
______________________________________ (108)

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.

$38. UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ.

Nuolatinis Darbas.
Pripuolamai Viršlaikiai.
MATYKITE FOREMAN.

OWENS ILLINOIS 
DISTRIBUTORS, INC,

47-22 PEARSON PLACE, 
LONG ISLAND CITY.

(102)

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

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

(102)

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS 

Nuolatinis Darbas
WHITMAN’S CHOCOLATES

415 RACE ST. 
PHILADELPHIA, PA.

(104)

MECHANIKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
$1.02 f VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

141ST ST. & CANAL IŪ,., BRONX 
____________________________________ (108)

REIKIA 
PIRMOS KLASĖS LATHE DARBININKŲ.

GERA ALGA
CANAL 6-0359.

(104) 
........             ' "*7"

- DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

Washington.— Jeigu būt- 
legerystė ir munšaino biz
nis nesiliaus užeigose, tai 
gal turės visai būt uždary
tas degtinės biznis, sakė 
demokr. senatorius Mur
dock.

Fašistinė Argentinos val
džia uždraudė bet kokius 
Pirmosios Gegužės apvaik- 
ščiojimus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

40 valandų, $25 ir viršaus.
RITEMODE, INC., 229 West 36th Street.
‘'________ (103)

JAUNI VYRAI
prie keptuvės luncheonette 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Uždara Sekmadieniais ir vakarais.

HOT LOAF BAKING CO.
FULTON STREET SIDE

WASHINGTON MARKET
TEL. BARCLAY 7-7469 

______________(103)

PRIE ORLAIVIŲ 
VIDUR-MANHATTAN 

FIRMA
Išmokysi™

NEPATYRUSIUS .
Į MAŠINISTUS

Su Pratęstu Draftavimu
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

55 VALANDOS
DIENOM —' $37.50 
NAKTIM — $43.75

KLUMPP
305 E. 46TH ST.

(103)

TEKINTOJAI IR PALIŠIUOTOJAI 
lietinių bronze rėmų su pakreipiamu šaltu 

tekėlas. Būtinas darbas.
85c Į VALANDĄ

' » ABELNAI $50 J SAVAITĘ
Nuolatinis Darbas.

BROOKLYN BRASS WORKS
265 Scholes St., Brooklyn.

STAGG 2-0185.
(103)

NITUOTOJAI
(RIVETERS)

GREIT REIKALINGI
Kreipkitės į

Employment Office

NEW YORK
Shipbuilding Corp.

Broadway & Fairview
Camden, N. J.

___________________________________(114)

REIKIA VYRŲ
Būtinoj Pramonėj

Materialo Nešiojimui
48 VALANDŲ SAVAITĖ

Diamond Alkali
Company

Standard Silicate Division
651 TONNELE AVE., 

Jersey City, N. J.’ 
Reikalinga atliekamumo statementas.

(102)

PIENINEI DARBININKAI
DARBININKAI

BŪTINA PRAMONĖ 
KREIPKITĖS PO PIETŲ 

3 P.M. KASDIEN

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

REIKALINGAS ATLIEKA
MUMO PALIUDIJIMAS.

APVALYTOJAI
LENGVAS DARBAS.

NUOLAT.
ROCKEFELLER INSTITUTE 

66TH ST. — YORK AVĖ. 
___________________________ j_________ (102)

Berniukai - Vyrai ‘
DALIAI LAIKO 

RYTAIS JEI GALIMA 
RAŠTININKAI IR VYNIOTO J AI 

IŠSIUNTINĖJIMŲ 
DEPARTMENTE

Didelė Apdraudos Kompanija
DOWNTOWN NEW YORKE 1 

Kreipdamiesi nurodykite savo amžių 
ir kiek pageidaujate algos.

BOX NO. 302
20 West 43rd st., n. y. city

____________ _________________________ (105)

VYRAI ĄR BERNIUKAI
KAIPO PASIUNTINIAI
Gera Alga. Su Viršlaikiais, 

jeigu pageidaujama.
Kreipkitės

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

______ ____________ '__________ (105)

PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR

NEWARK, N. J.
LDS 8 kuopos svarbus susirinki

mas įvyks antradienį, geg. 2 d., 
7:30 v. v. Jurginėj salėje, 180 New 
York Avė. Visi būkite šiame susi
rinkime, nes balsuosime už LDS 
Centro. valdybos narius. — V, J. 
Kwer, t (191-1Q2)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALYTOJAI . 
SANDELYJ VYRAI 

BERNIUKAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 

SAVAITE

John Wanamaker
9th ST. IR BROADWAY

Kreipkitės į Personnel Offisą. 12-tos 1. 
Iš būtinų darbų icikia turėt USES 

Paiiuosavimą. ' (108)

PAPRASTI DARBININKAI
Turi būt stiprūs; nuolatinis darbas; 

daug viršlaikių; gera alga. 
Kreipkitės:

BREWSTER IDEAL CHOCOLATE CO., 
60 NASSAU ST., NEWARK.

______________________________________ (10-1) 

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)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 
NUOLATINIAI DARBAI

It būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

(arti 38th St.), N. Y.
, • (X)

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)

VYRAI—MERGINOS—MOTERYS
FABRIKO DARBAS

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

KIRKMAN SOAP
50 BRIDGE ST., BROOKLYN.

(103)

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)

Kateteri jos Darbininkai
INDŲ ATĖMĖJAI

INDŲ MĄZGOTOJAI 
NAUJA KRAUTUVĖ 

GERA ALGA.
SENATOR CAFETERIA

2555 BROADWAY, 
PRIE 96TH STREET.

(102)

(102) 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)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

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

ką. ^RĘIPKITES 9 A.M. IKI 5 P.M. 
PRADEDANT- PIRMADIENI, BAIGIANT 

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 0—12.

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

(103)
.— "" 1 1 • i 111

IŠ PO VANDENS DUMBLO KASIMO 
DARBININKAI

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

I Kreipkitės į ofisą
HENRY DU BOIS’ SONS CO.

17 STATE ST„ N. Y. CITY
■ (Ųū

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

» 4

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS

• GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (l°8)

BERNIUKAI—VYRAI
Mes turime vietos 2 išsiuntimų 

raštininkam.
17-45 Metų Pageidaujama

$25 I SAVAITĘ 
Viršlaikiai Viršaus 40 Valandų

HOOD RUBBER CO.,
120 FRANKLIN ST., 2-ros lubos, N.Y.C.

(104)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

(107)

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS

KARINIUS DARBUS
REIKALAUJA

Keletos Vyrų’ Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS 
SU GERA ALGA.

Atsineškite Paiiuosavimą.
E. T. TROTTER & CO.
’594 JOHNSON AVE.

BROOKLYN, N. Y.
•(103)

SIENŲ MAZGOTOJAI
VYRAI PRIE TROKŲ 

.KNICKERBOCKER HOSPITAL
130TH ST. & CONVENT AVE.

(MANHATTAN)
(103)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
FABRIKO DARBAS 
Kosmetikų Fabrikas

Patyrimas nereikalingas
GERA ALGA

54 EAST 9TH ST.
(6-tos Lubos) 

__________________________ , __________ (104)

MERGINOS '
Vyniojimui ir pakavimui choco

late saldainių kavalkų; nuolatinis 
darbas apskritų metų; gera alga. 
Kreipkitės:

BREWSTER IDEAL CHOCOLATE CO., 
60 NASSAU ST., NEWARK.

(106)

DRESSMAKERS, FINISHERS 
PATYRUSIOS 

FARQUHARSON & WHEELOCK, 
23 W. 57TH ST.

NAKTINĖS OFISO VALYTOJOS 
KREIPKITĖS ROOM 428 

393—7th AVE. (KAMPAS 32nd ST.) N.Y.C. 
' (108)

PARDAVIMAM ŽMONIŲ
REIKIA

Patyrusių prie Pagelbėjimų

* Kreipkitės

LANE BRYANT
15 HANOVER PL.,

BROOKLYN.
(106)

MERGINOS—MOTERYS 
KAIPO 

PASISIUNTINĖTOJOS 
IR ' 

TYPISTS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

ERNST & CO.
120 BROADWAY

(103)

SIŪLINĖS
Su šiek-tiek žinojimu

BALTINIŲ RŪMO DARBO
VALANDOS 8 IKI 5 KASDIEN

ŠEŠTADIENIAIS 8 IKI 12
ROCKEFELLER INSTITUTE

66TH ST. — YORK AVĖ.
(102)-

VALYTOJOS
* MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Vąland. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
Šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
1L. ______(104)—------ - j

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS MOTERYS
DALIAI LAIKO

Pilnam laikui
ATDAROS VIETOS

RYTINIŲ-POPIETINIŲ 
ŠIFTŲ. 1

pARBAS ŠVARIAME SANITA
RIŠKAME ICE CREAM FABRIKE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

LIBERALIŠKA ALGA
GOOD HUMOR CORP.

4681 Metropolitan Ave.
BOHACK TERMINAL, MASPETH

(104)

REIKIA MERGINŲ
Lengvam darbui prie stalų

GERA ALGA
KREIPKITĖS

DURA ELECTRIC LAMP CO., 
62-64 East Bigelow St., 

Newark, N. J.
Užpakalyj Sears, Roebuck Depart

ment Krautuvės.
 (101)

SKALBYKLOS DARBININKĖS
Su šiek-tiek žinojimu apie 

PRESS OPERACIJOS 
NUOLATINIS DARBAS 

8 IKI 5 KASDIEN 
ŠEŠTADIENIAIS 8 IKI 12

ROCKEFELLER INSTITUTE 
66TH ST. — YORK AVĖ.

_______ (102)

REIKIA MOTERŲ 
NAMU UŽLAIKYMUI

DALIAI AR PILNAM LAIKUI
GERA ALGA.

. UNIFORMOS NEMOKAMAI 
DARBAS KAFETERIJOJE 

PRIE

U. S. NAVAL BASE 
Gale East 33rd Street 

BAYONNE, N. J.
SKAMBINKITE MR. BECKER

BAyonne 3-0025

CANTEEN FOOD SERVICE
ATSINEŠKITE SU SAVIM ŠI SKELBIMĄ, 

TAIPGI ATSINEŠKITE PILIETINIŲ 
POPIERŲ CERT1FIKATĄ.

(103)

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

(103)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
STALŲ PATARNAUTOJOS

NUOLATINIS DARBAS 
LIGONINĖJE

SU PILNU APRŪPINIMU.
ROCKEFELLER INSTITUTE

66TH ST. — YORK AVĖ.
< (102)

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

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

427 5th Ave., Brooklyn.
(105)

STENOGRAPHERS 
ir 

TYPISTS
Pilnam ir/Daliai Laiko 

Didelei Apdraudos Kompanijai
5 DIENŲ SAVAITE

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

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

(105)

RAŠTININKĖS 
PILNAM LAIKUI 
DALIAI LAIKO

Didelei Apdraudos Kompanijai

5 DIENŲ SAVAITĖ 
Kreipdamosios nurodykite savo am

žių ir patyrimą, jei turite kokį.

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

(105)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$23.75 už 45 valandų savaitę 
' PRISIDEDA BONAI

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

"1104)

z MOTERYS
' DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 3 P.M.
5 P.M. 4KI 9 P.M.

* 5 DIENOS

SęHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

ELEVEITERIŲ OPERATORĖS 
East Side Viešbutyje. 

Gera Alga.
Linksmos darbo sąlygos.

KREIPKITĖS I MR. MARTIN

THE BĖVERLY HOTEL 
125 East 50th St.

(105)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

JOHN WANAMAKER 
9th ST. IR BROADWAY 

REIKALAUJA 
VALYMUI MOTERŲ

5 Dienų, 40 Valandų Savaite
5:30 A.M.—1:30 P.M. 

Kreipkitės j Personnel Offisą. 12-tos 1. 
Iš būtinų darbų reikia turėt USES 

Paiiuosavimą.
(108)

MERGINOS (3)
.LENGVAS PAKAVIMO DARBAS 

5 DIENŲ SAVAITE
$21.88

Reikalingas atliekamumo paliudijimas
MANIFOLD SUPPLIES CO.

188 — 3RD AVENUE 
Brooklyn.

(108)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbas. 

60c J VALANDĄ PRADŽIAI 
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE

BERTH. LEVI & CO., INC., 
149 FRANKLIN ST., N. Y. C. 

_____________ (1P7
MERGINOS

BŪTINAM 
KARINIAM DARBUI

KREIPKITĖS
WILLIAM W. FITZHUGH, 

49TH ST.. & 2ND AVE., 
BROOKLYN.

_______________________________________ (107)

MOTERYS /
Dirbti prie keptuvės luncheonette.

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

HOT LOAF BAKING CO.
FULTON STREET SIDE

WASHINGTON MARKET
Tel. BARCLAY 7-7469.

. (108)

REIKALINGOS 
MOTERYS V J RTU V EI

K N1 CK ERBO CK ER HOSPITAL,
130TH ST.. & CONVENT AVE.

(MANHATTAN)
s (103)

STENOGRAPHERS
Puikiausia pro^a apsukrioms 

merginoms.
REIKALINGA ŠIEK-TIEK 

PATYRIMO.
Malonios Aplinkybės.

GERA ALGA 
LAIKAS IR PUSĖ 
UŽ VIRŠLAIKIUS.

NUOLAT • *

MISS SHERNOV
PLAZA 3-1184.

(103)

PROSYTOJOS
Rankų darbas. Patyrimas nereikalinga*. 

Išmokysime. Puikiausia alga.
’ B. J. DENIHAN CLEANERS 

215 East 64th St.
____________ (108)

Dino 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)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS - į
PRIE STEAM'TABLE v 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

It būtinų darbų neikia palinoaavia* 
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.

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-to* lubo*.

—(107)

, VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMO

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.
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Šeimininkėms Proga
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La is- 
auku €
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čia

tame Precinkte, pranešė, 
distrikte šiemet surinkta 
keturis syk daugiau aukų, 
pernai ir su virš pusantro 
tiek, kiek pernai buvo su-

Laisvėj lie
čia turite daug

vės įstaigą ir atnešė 
Bernatavičienės $6.50 
vės prenumeratą ir 
dienraščio reikalams.

seniems ir sveikiems.

šimtams tūkstančių 
brangiausių asmenų

Pereitą ketvirtadienį V. Kar- 
lonas iš Maspeth atlankė Ištis

inio K. 
už

ne- 
ant 

dežuruojanciam
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NewYorko^fc^fcrZinioi
Lietuvos Žmonėms Drabu 

žiu Centro Žinios
Įsidėkite j Kepurę!

jau 
žmo-

LDS Pirmos Kuopos 
Nariu Žiniai

/ Gyvenančioms Grand St. ir 
{ Graham Ave. apylinkėje šei- 
KĮnininkėms ir kitiems, turin

tiems liuoslaikio dienos metu, 
patartina šio pirmadienio, ge
gužės 1-mos popiečio 1:30, 
nueiti į Civilinių Apsigynimo 
raštinę, 239 Graham Ave., kur 
atstovė iš Vartotojų Organi
zacijos aiškins, kaip veikia 
juodasis turgus, kas daroma jį 
išvalyti iš miesto ir kokiu bū
du vartotojai gali prie to pri
sidėti.

Taipgi .pranešama, kad ben
dromis pastangomis keturių 
Įstaigų — miestavo turgavie
čių departmento, vartotojų, 
Kainų Administracijos ir Ci
vilinių Apsigynimo — įsteigia
ma vartotojams ir Kainų Ad
ministracijai informacijų bū
delė Moore St. turgavietėje. 
Tokios būdelės daugelyje 
gaviečių buvo jau seniai, 
to neturėjome.

Pamatę-sužinoję kokius 
tikslumus, vartotojai čia 
vietos galės 
asmeniui pranešti; jei kas ne
aišku dėl kainų ar perkamo 
produkto rūšies, pasiklausti. 
Taipgi bus demonstruojama 
įvairūs su pirkimu - pardavi
mu ir maisto gaminimu surišti 
klausimai.

Charles W. Larkey 
(Kaz. Lakickas)

Laisviečiams, Rojui židžiū- 
nui ir J. Byronui, išėjus “į 
svietą” patyrinėti, kas dedasi 
mūsų apylinkėje, teko susitikti 
su .geru įaisviečiu Kaziu La- 
kicku (Charles Larkey). Tai 
malonus vyrukas. Jis laisvie- 
čiam gerokai pafundino ir pa
aukojo $10 Laisvės reikalams.

Nors Charlis Larkey dar ne
atrodo senas amžiumi, bet sa
kosi į Brooklyną atvyko jau 

tsuaugusiu vyru iš Nebraska 
(Omaha) 45 metai atgal. »Jis 
taipgi turi du brolius—Juozą, 
Ispan. Karo veteraną ir Joną, 
gyvenantį Nebraskoj, su ku- 

zriais jau ilgokas laikas nesusi
rašo.

čalis sako, kad jis myli pa
žangų judėjimą ir, prūgai pa
sitaikius, visuomet jį paremia. 
Kadangi jo darbo sąlygos ne
leidžia (jis dirba 
tuose), tai veikime 
ja.

Labai dėkui, 
nuoširdžią auką!

Pereitą savaitę vėl laba; daug 
siuntinių atsiųsta iš kitur 
keli vietiniai.

Dirbo Pereitą Savaitę:

M. Sincus, N. Buknienė, 
Yakštis, E. Gasiunienė,
Bimba, K. Depsas, J. Gasili
nas, A. Dagis, K. Petrikienė, 
E. Kasmočienė, V. Bunkus, F. 
Pakalniškienė, O. Čepulienė, R. 
Laukaitienė, B. Kalakauskaitė, 
L. Belte, G. Waresonas, M. 
Yakštienė, Petraitis, Čepulis, J. 
Pocius (čia neįskaitoma dirbu
sieji šeštadienį nuo piet). Tūli 
iš jų dirbo po kelis vakarus. 
Atlikta daugybė darbo. Tačiau 
kasdien naujiem darbam pri-|

būnant, krautu vytė vis buvo 
užkrauta iki lubų.

Pirmutinis atvažiavęs darban 
šeštadienio rytą flushingietis 
d. Jonas Pocius pareiškė:

“Tai nei kiek 
perdėta, kad 
darbo.”

Atnešė
Ruzgienė iš

Drabužių:
Edgewater, N. 

J., brooklyniečiai John Krumin, 
S. Sasna. šiuos žodžius rašant, 
centre buvo dar daug neatida
rytų, nesurašytų pundų, tad jie 
bus paskelbti vėliau.

Taigi, ketvirtasis siuntinys 
ruošiamas visu įkarščiu ir tiki
masi išsiųsti ne už ilgo,

Pagelbininkė.

Pasidarbavo ir Vėl Dirbs 
Raudonajam Kryžiui

Balandžio 26-tos vakarą bu-£ 
vo sušauktas pasitarimas or
ganizacijų ir įstaigų veikėjų, 
dalyvavusių Raudonojo Kry
žiaus finansų sukėlimo vajuje 
85-to Precinkto ribose. Toji 
sritis apima plotą (maž-daug) 
tarp Union ir Myrtle Avės, ir 
Metropolitan Avė. ir Broad
way.

Mr. Karp, kampanijos vedė
jas 
jog 
virš 
kai 
syk
rinkta visame Williamsburge. 
O sekcija yra apgyventa di
džiumoje biednuomenės ir vi
dutinio ištekliaus darbo žmo
nių, su labai retai kur užtin
kamu turtingesniojo luomo 
žmogumi .

Lietuviai Pagelbėjo x
Be to, kad lietuvių Ameri

can-Lithuanian Red Cross 
Committee sukėlė netoli tūks
tantinės savo organizacijose, 
pramogose, mitinguose, grupė 
lietuvių dar padėjo ir 85-tam 
Precinktui, kurio ribose mitin- 
gauja daugelis lietuvių orga
nizacijų, nors lietuvių čia ir 
nedaug tegyvena. Padėjo ap
lankyti gyventojus stubose.

Aukų surinko po namus: 
Edna Yumplot — .$38.30, 
Konstancija Rušinskienė — 
$19.92, Johanna Marčuk — 
$14.65, Melvina Bederman — 
$12.32, Stella Bederman — 
$10.70, Josephine Augutienėj 
— $10, Marijona Misevičienė 
ir Marijona Repinskienė — 
$20.60, S. Sasnas —- $20.63. 
Kai kurioms rinkėjoms pagel
bėjo Margaret Bepirščiutė ir 
Anastazija Buknienė. Be to, 
ši grupė po susiediją išnešiojo 
R. K. dėžutes, kurių pasekmės 
kol kas nežinomos, tačiau per

visas tikimasi gražaus grašio.
Mitinge mūs grupė buvo 

atžymėta, kaipo viena iš gra
žiai kooperavusių precinktui 
grupių.

Pravartu bus priminti, jog 
visos čia minėtos kooperavo ir 
su lietuviu komitetu — vienos 
parinko aukų, kitos padirbėjo 
surengime pramogų, kas jau 
buvo atžymėta Laisvėje. Ir vi
sos prisidėjo su auka pagal iš
galę, o kai kurios ir su gana 
stambia.

Mobilizuos Kraujo Davėjus
Dalyviams buvo pranešta, 

jog užbaigus finansinius rū
pesčius, privalome kur kas la
biau susirūpinti mobilizacija 
kraujo davėjų. Nurodyta, jog 
dabar, bile diena tikintis mil
žiniškų armijų susikirtimo kur 
nors naujuose Europos fron
tuose, 
mums
gręs mirtis, jei nebus pristato
ma laiku ir pakankamai krau
jo gelbėjimui sužeistų.

Toji esama ar nesama pūs
le vortė kraujo išspręs šimtų 
tūkstančių jaunimo' likimą — 
grįš ar negrįš. Mes, patrijo- 
tiški namų fronto kariai, pri
valome pasakyti, jog grįš kiek
vienas, kurį tik kraujas gali 
išgelbėti, sakė R. K. atstovas. 
O tą galimu padaryti tik su- 
mobrlizavimu visų miesto gy
ventojų, kad kiekvienas tam 
tinkamas žmogus jaustų savo, 
pilietinę pareigą išgelbėti nors 

pantę

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 4 
d., 7:30 vai. vakare, 419 Lori
mer St.

šiame susirinkime svarbu yra 
dalyvauti kiekvienam kuopos 
nariui, nes turėsime atlikti bal
savimą LDS Centro Komiteto. 
Turime ir daugiau svarbių rei
kalų, kuriuos turėsime atlikti.

Tie nariai, kurie turite pa
siėmę platinimui trečio apskri
čio pikniko tikietukų knygeles, 
būtinai knygeles ir pinigus už 
parduotus tikietukus priduoki- 
te susirinkime kp. valdybai.

Piknikas įvyks .gegužės 28 d., 
ten knygutes ir pinigus reikės 
perduoti apskričio valdybai. Ne
pamirškite.

Užrašų Sekr.

Stampos ir Punktai
Raudonos Stampos (mėsai, 

sviestui, sūriams) A8 iki Q8, 
kožna verta 10 punktų, geros 
neribotam laikui.

Mėlynos Stampos (kenuo- 
tiem vaisiam, daržovėm) • A8 
iki Q8, kožna verta 10 punktų,, 
taipgi geros neribotam laikui. '

Batų Stampos 18-tos laikas 
pasibaigė bal. 30-tą. Oriaivinės 
stampos 1 ir 2,trečioj knygelėj, 
geros neribotam laikui.

Cukraus Stampos 30 ir 31 
geros neribotam laikui, stampa 
40 gera iki kovo mėn., 1945 m.

Numušta Punktai Sviestui, 
Margarinai, Daržovėm

Kainų Administracija pa
skelbė, kad sviestui numažina- 

punktai, reikės duoti už sva- 
12 punktų, vietoj buvusių 
Bet sviesto šį mėnesį nebū- 
daugiau, kaip buvo pereitą

mėnesį.
Margarinai reikės tik 2 

punktų, vieton 6. Punktai ant 
visokių valgomų aliejų buvo 
panaikinti pirmiau.

Visai be punktų parduos to- 
matos, kornus, asparagus, bu
rokus, visokius lapuočius ir špi
natus, 
banzo
zams (pupelėms), apart black- 
eye, Garbanzo ir soybeans, pa
keliama punktai.

Numušama punktai ant spa
ghetti sauce, sriubų, grape ir 
tomato sviestų ir prezervų, 
obuolių, vynuogių, mint ir sly- 
vų^kisielių ir sviestų. Pakelia
ma punktai spalgenom (cran
berries). .

Vagys Bandė Įsilaužti 
Šimansko Bučernėn
Naktį iš ketvirtadienio į 

penktadienį, K. šimanskas, ku
ris gyvena prie pat savo su M. 
Petkausku bendrai užlaikomos 
mėsos-groserio krautuvės, 378 
Grand St., Brooklyne, išgirdo 
bučernės gale uždaryto šuns 
įširdusį lojimą. Lojimui ilgai 
nepaliaujant, šimanskas atida
ręs langą šuktelėjo: “Kas ten?” 
Kas nors nubėgo nuo durų.

Atsikėlęs, šimanskas nuėjo 
pažiūrėti ir atrado nuo gatvės 
duris gerokai apdraskytas. Ma
tomai, vagis ar vagys buvo pa- 
simoję eiti k rautu veri, nepaisy
dami ten esančio šunies sargy
bos. Re.p.

savo orga 
šios civili 
bū d u žmo

Vaikai Sužeisti Žaislų 
Eksplozijose

ma 
ra 
16. 
šią

Malonusis pavasarėlis 
čia! Greitu laiku miestų 
neliai vėl pradės rengtis 
važiavimus,, piknikus, — į lau
kus ir pajūrius. įjos gamtos do
vanėlės nei vienas nenori pra
leisti nepasižavėjęs. Tai natūra
lūs dalykas.

Organizacijos irgi daugel pa
silaiko, arba, taip sakant, gy
vastį įgauna šiltuoju sezonu. 
Organizacijos taipgi -rengia iš
važiavimus, piknikus, pasidary- 
damos gražios pinigiškos nau
dos. Tokiuose išvažiavimuose, 
arba piknikuose, žmonės atlie
ka dvejopą sau naudą: pasi
džiaugia gamtos vasariniais 
malonumais, įsigauna sveika
tos — ir paremia 
nizaciją, be kurios 
zacijos laikais jokiu 
gus negali apsieiti.

Su vienu iš ankstybųjų šio 
sezono piknikų pasirodys Lite
ratūros Draugijos 2-ras Ap
skritys. Jau vieta paimta, 11 
d. birželio (June), puikiame 
Lietuvių parke, Linden, N. J., 
į kur visi keliai sueina, galima 
privažiuoti be jokių keblumų.

Kurie nori ankstybu šio se
zono pikniku pasidžiaugti, tai 
lai įsideda gerai į gji 
vienas iš šios vasaros didžiųjų 
piknikų bus 11 d. birželio 
(June), Linden, N. J., kur iš 
tikrųjų .gali visi pasižmonėti. 
ALDLD 2-ras Apskritys visuo
met rengia puikius piknikus, 
kur sukviečiami net visi šios, 
apylinkės progresyviai chorai, 
kas ir dabar bus daroma.

Ypatingai jau laikas Litera
tūros. Draugijos 2-ro Apskričio 
kuopoms šiuo pikniku susido
mėti, nes tik per jų gausią pa
ramą tegalima Apskričio pikni-

Ivą, jog

Bronx policija tarėsi su švie
timo Tarybos viršininkais rei
kalauti uždrausti pardavimą 
mokyklos vaikams bile kokių 
eRsploduojančių medžiagų, po 
to, kai ten bėgiu savaitės bu
vo sužeisti du berniukai vie
noje '44-je mokykloje. Vaikai 
sužeisti vartojant kapsules su 
raudonuoju fosforu ir potas
sium chloride, naudojamas da
rymui žaisminių “torpedų.”

Joseph. Robilatto, 62 m., 172 
Prince St., New Yorke, tapo iš
teisintas džiūrės dėl mirtinai 
pašovimo savo pačios.

ką padaryti geru ir pelningu. 
Patartina ateinančiuose kuopų 
susirinkimuose apie tai pakal
bėti, kaip būtų geriausia prie 
Apskričio pikniko prisirengti.

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ro Apskričio 
Pirmininkas.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

O) LIETUVIŠKAS KABARETAS 
p ’ Oil STANLEY MISIŪNAS

/ -1 z-Ml SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

PlačiaLžinomas1 bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

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

Kalėjime už Mušimą 
Dukters

“blackeye” žirnius, Gar- 
beans. Kitokiems bin-

Ivar Haug, norvegiškas na
cis, nuteisėtas tris metus kalė
ti už vengimą drafto.

Dvi jaunuolės-mokinės sun
kiai sužeistos automobilio prie 
E. 95th St., Brooklyne.

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.'

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Areštuotas ir sulaikytas po 
$50,000 kaucija Michael Chi
rico, 52 m., 228 Sackett St., 
kaltinamas diržu supliekęs di
džiules mėlynes ant nugaros 
savo dukrelei Josephine, 9 me
tų, bausdamas už perilgai bu
vimą judžiuose.

žvėriškas sumušimas iškelta 
aikštėn, kada mergaitė seka
mą rytą nuėjo mokyklon visa 
pastyrusi, su matomomis ant 
sprando mėlynėmis. Mokyklos 
viršininkai pašaukė policiją.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kautos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: k
f 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

■

šv.

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVE

Iron dėl nusilpusio kūno, 250

5.

8.

9.

10.

465 Lorimer St netoli Grand St Brooklyn 6, N. Y.

restauran- 
nedalyvau-

6.
7.

čaliuk, už

%

(Įsist. 28 m.) *

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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI ir ki
tos Mėšlažamėfs 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 MO*TERYS

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

282 Union Avė.
BROOKLYN

Tub. 'W.Kl i o'it.n —

pOtl’ 
UMJlSON

$4950

EKSTRA! EKSTRA! Vitaminai dėl 
suvargusio nusilpusio kūno, visiems, 
jauniems,
Siųsk užsakymą šiandien ant šių 
daiktų.\

1. Balanced Brand Vitamin-B-Com- 
—plex tabletėlės geram apetitui ir

šiaip visam kūnui; 250 tab. $2.30, 
dvi bonkos už $3.98.

2. KAL-DAK nuo Rheumatizmo, 
Arthritis, Neunjtis, Colitis ir 
Žarnų netvarkumo, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, jei
gu bandysi. Už 12 uncijų keną 
$3.00.

3. Balanced Brand Vita - O - Iron 
tabletėlės, Kartu vitaminai ir

Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75.
Balanced ByAnd Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna 
pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, dvi bonkos už $3.00.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50. <
V. H. F. tabletėlės turiktiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
užkietėjimo, tik vienasjfoleris.
Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota
vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą 
jūs negausite niekur high potency vitamin E.
BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisdnėjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00. j
BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. Ekstra 
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

vieną gyvastį, duoti 
kraujo.

Įdomūs Raportai
Vienas kunigas, regis

Teresos parapijos, sakė, kad jie 
kelis kart jau buvo suorganiza
vę masines kraujo davėjų eks- 
oedicijas ir yra suaukoję po 4 
pantes kraujo ant kiekvieno iš 
tos parapijos išleisto kariškio.

Tūla šeimininkė raportavo, 
kad jinai lengvai gavo savo 
kaiminkas šeimininkes kraujo 
davėjomis, bet reikiant važiuo
ti po vieną, kai kurios bijojo
si. Tada ji pradėjo mobilizuo
ti grupėmis tik tam tikrai die
nai, kartu su jomis nuvažiuoja 
ir kartu parvažiuoja pas ją ir 
pasikalbėjusios, atsigėrusios ar
batėlės, išsiskirsto su pasižadė
jimu sueiti ir kitu kartu kraujo 
davimo “parei.”

Jinai pasižadėjo, sumobili
zuoti 10 kraujo davėjų bėgiu 
savaitės. Tai labai daug .vieno 
ašmens pasidarbavimu, bet la
bai mažai, atsižvelgiant į rei
kalą. Vien tame distrikte reikia 
gauti mažiausia 45 kraujo da
vėjus kas savaitė, žinoma, dar
buosis ir kiti. Viena grupė pa
siėmė pareigą aplankyti visas 
susiedijoj esamas šapas, kita 
organizacijas, trečia parapijas, 
dar kiti eis po gyvenamuosius 
namus. Tai nelengva, bet krau
jo privalome gauti, kiekvieno 
galimo išgelbėti kario gyvastis 
turi būti apsaugota.

Rep,

-------------------- -------- -----—■ ■ - ■ '

DR. ZINS
110 East 16th St., N..Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.LITUANIGA SQUARE RESTAURANT
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XI
>37 50 Stanley Rutkūnas

SAVININKAS
TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 

Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 
Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių




