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Susirūpinimas 
gelbos Lietuvos 
ga. Kas dieną 
press” atveža
siuntinių drapanų į Komiteto 
centrą.

Ateina taipgi stambių aukų 
nupirkimui dovanų. štai d. 
Kazlauskas nuo hartford i eč i tj 
prisiuntė $211. Iš Lawrence 
atėjo $71. Pirmu sykiu, kiek 
pamenu, taip gražiai pasidar
bavo maža Portage kolonija. 
Iš ten gauta $69. Iš kitur atei
na mažesnės sumos.

Už tuos pinigus komitetas 
superka labai reikalingas do
vanas ir pasiunčia lietuviams 
Sovietų Sąjungoje.

Be to, vilties yra, kad neuž
ilgo galėsime siųsti pačion Lie
tuvon žmonėms. Nes Lietuvos 
išlaisvinimas artėja.

Geriausias Naujienų ir Drau
go bendradarbis Ancevičius 
pasirodė Hitlerio apmokamu 
agentu.

O kai Kalvaitis buvo konsu
lu Chicagoje, tai jį ant rankų 
nešiojo tos pačios politinės 
grupės. Bet dabar šitas išga
ma tarnauja Hitleriui. Tiesiai 
iš Berlyno jis loja į Amerikos 
lietuvius.

žadeikis ir Daužvardis taip
gi yra tų pačių redaktorių po
litiniai sugulovai. O kad šitie 
du lietuvių tautos priešai suši
lę darbuojasi pakenkti Jung
tinių Tautų karo pastangoms, 
tai visas svietas žino ir mato.

šį sekmadienį Chicagos Vil
nies šėrininkų suvažiavimas. 
Brooklyniečiai, kiek teko nu
girsti, suvažiavimą pasveikins 
visai prideramai. Kitos kolo
nijos neatsiliks.

Mūsų dienraščių gyvenime 
metiniai suvažiavimai ] 
didžiuliu įvykiu. Jie suteikia 
ne tik moralinės, bet stambios 
medžiaginės paramos. Dien
raščių patrijotai išmoko savo 
meilę parodyti konkrečiais 
darbais.

Neabejoju, kad šis Vilnies 
suvažiavimas pilnai pasiseks.

DU ROOSEVELTINIAI SENATORIAI LAIMI NOMINACIJAS£

Amerikos Lakūnai ir 
Laivai Pleškino 3 Ja

ponų Salas-Bazes
Perlų Uostas. — Jungti

nių Valstijų bombanešiai ir 
karo laivai kirto naują ga
lingą smūgį japonų saloms- 
tvirtumoms Trukui, Sata- 
wanui ir Ponapei, Caroline 
salyne.

Amerikos lakūnai ir lai
vyno kanuolės nušovė 71-ną 
priešų lėktuvą ir sunaikino 
60 japonų orlaivių pačiose 
jų stovyklose. Vien į Tru
kų, galingąją priešų bazę, 
buvo paleista 800 tonų bom
bų.

Daugiau kaip 10 Ameri
kos lėktuvlaivių ir kitų ka
rinių laivų drauge su savo 
bombanešiais per tris die
nas triuškino japonų fortus, 
prieplaukas ir kitus įrengi
mus.

Ataka buvo tokia didelė, 
kad Japonijos radijas sakė, 
jog amerikiečiai, turbūt, 
ruošiasi iškelt savo kariuo
menę'ir į šias tris salas.

Menama, amerikiečiai su
naikino faktinai visus ja-

,y ■. ę i ponu lėktuvus buvusius tose 
paT'?r!' salose.

Prašo Amerikos Kareivius, 
Kad Patys Apsiskalbtų

Sovietą Lakūnai iš Naujo Triuškino 
Lvovą, Nacią Geležinkelių

O|

a
Centrą

TALKININKŲ SUBMARINAI 
NUSKANDINO DAR 17 

JAPONIJOS LAIVŲ
Washington. — Paskuti

niu laiku amerikiniai sub- 
marinai nuskandino dar 3 
Japonijos karinius laivus ir 
9 prekinius bei transporto 
laivus.

Anglijos submarinai tuo 
tarpu nugramzdino 4 preki
nius japonų laivus ir vieną 
karinį laivą - naikintuvą.

Nuo karo pradžios iki 
šiol vien Amerikos subma
rinai tikrai sunaikino 544. 
Japonijos laivus; turbūt, 
nuskandino dar 36 ir sun
kiai sužalojo 115. Tarp nu
skandintų Japonijos laivų 
buvo ir 45 kariniai laivai.

EXTRA
VISA ĮHĖSA, APART JAU
TIENOS, PARDUODAMA 

BE ŠTAMPŲ!

Per Dvi Savaites Raudonasis 
Orlaivynas Padarė 11 Didelių 

Žygių prieš Nacių Užfrontę
London, geg 3. — Sovietų 

bombanešiai iš naujo masi
niai bombardavo Lvovą, vo
kiečių naudojamą septynių 
geležinkelių mazgą Vakari
nėje Ukrainoje. Tai jau ke
tvirtą kartą per dvi savai
tes raudonieji lakūnai suda
vė skaudų smūgį tam gele
žinkelių centrui, per kurį 
naciai gabeno daugumą sa
vo kariuomenės ir amunici
jos į pietiniai - vakarinį 
frontą prieš Sovietus.

Paskutiniu žygiu sovieti
niai bombanešiai Lvove už
kūrė 30 gaisrų ir 12 smar
kių sprogimų to miesto ge
ležinkelių stotyse ir sudegi
no bei sudaužė bent šešis 
priešų traukinius, pilnus

nacių kareivių, ginklų ir a- 
municijos. Visi Sovietų lėk
tuvai sugrįžo į savo stovyk
las.

Šis žygis prieš Lvovą tai 
buvo jau vienuoliktas dide
lis oro -veiksmas per dvi sa
vaites prieš vokiečių cent
rus užfrontėje — Latvijoje, 
arti jos, Estijoje ir Vakarų 
Ukrainoje.

Maskvos radijas naktį iš 
antradienio į trečiadienį 
taipgi pranešė, jog raudo
nieji lakūnai per dieną su
naikino 14 vokiečių tankų ir 
motorinių kanuolių, 160 tro- 
kų su priešų kariais ir kro
viniais, šešis gazolino tan
kus ir sudegino ilgą vokie
čių traukinį iš 50 vagonų.

BALTIEJI KAI KUR NELEIDO 
NEGRAM BALSUOTI 

NOMINACIJOSE

Sen. Pepper ir Hill 
Gauna Daug Daugiau 
Balsų už Oponentus

Nominacijose į Jungtinių 
Valstijų senatą Floridoje 
demokratas senator. Claude

Atlanta, Ga.— Bent dvie- pepper> uolus prez. Roose- 
jose vietose Alabamos vals- ve]į0 politikos rėmėjas, toli 
tijoj. ir viename mieste Flo- .pralenkė Naujosios Dalybos 
ridoj baltieji politikieriai i priešininkus. ~ *
neleido negrams balsuoti!1 
demokratų kandidatų nomi
nacijose. Bet iš Associated 
Press pranešimo atrodo, 
kad jie balsavo įvairiose ki
tose vietose abiejose valsti
jose.

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas pirm kelių 
savaičių patvarkė, jog neg
rai piliečiai turi teisę lygiai

Ko buvo galima tikėtis, to 
jau sulaukėme. Dvasiškas tė
velis Ready, National Catholic 
Welfare Conference sekreto
rius, jau atidarė iki pat ausų 
burną prieš kunigą Orlemans
kį. Keikia jį susiriesdamas— 
keikia begėdiškai.

Kaip tai drįso tasai kunigas 
nuvykti Maskvon ir kalbėtis su 
Sovietų vadais?! Kaip tai drįs
ta jis išeiti prieš poniškųjų 
lenkų imperialistinę valdžią?!

Ne tik Orlemanskį kun. 
Ready išniekina, bet visą So
vietų žemę dar storai apspjau
do.

Bet istorija pagerbs ne Rea
dy, o Orlemanskį. Ready gieda 
seniai atgiedotas giesmes, o 
Orlemanski jieško naujų kelių 
į ateitį.

London. — Anglijos reik
menų ministerija atrado, 
kad Amerikos kareiviai 
perdaug apsunkina anglu 
skalbyklas; taigi prašė, kad 
jie patys, kiek galėdami, 
skalbtųsi savo baltinius.

Washington, geg. 3. — 
Kiauliena, visokios dešros 
ir abęlnai visų rūšių mesa, 
tik apart steiko ir jautie
nos kepsnių, yra paliuosuo- 
jama nuo štampų punktų, 
pradedant nuo vidunakčio 
iš trečiadienio į ketvirtadie- 
Ilj.

ŠAUNŪS LIETUVOS
PARTIZANU ŽYGIAI

VILEIKOS SRITYJE
Pagal naujesnį skaičiavi

mą, amerikiečiai ir anglai 
balandyje numėtė 81,400 to
nų bombų į Vokietiją ir jos 
užimtus kraštus.

Bulgarai Partizanai Jau 
Išvien su Jugoslavais 

Muša Nacius

Sovietai Nušlavė 14,000 Hit
lerininkų, Nors Sako, “Nębuvo

Svarbių Atmainų Fronte”

O Alabamos 
valstijos nominacijose de- 
mokr. senatorius L. Hill, 
pastovus prezidento politi
kos šalininkas, lengvai ima 
viršų prieš savo oponentą.

Dar nepilnai suskaičiuota 
nominacijų pasėkos, bet sen. 
Pepperis balsų skaičium to
li prašoko stipriausią prie
šingąjį kandidatą, teisėją 

su baltaisiais dalyvauti ir Edmunsą. O Alabąmo- 
nominaciniuose balsavimuo-Ue šiol ^suskaityti balsai 
se, ne tiktai 
rinkimuose.

Kai kurie
Washington© senatoriai ir 
kongresmanai iš pietin. val
stijų tada užreiškė, kad jų 
valstijos vis tiek, girdi, ne
duos negrams tos teisės.

Keliais Šimtais Mažiau Lėktu
vų Pastatyta per Mėnesį

1

šiaip gana gabiai-plunksną 
vartojanti Sonja Pipiraitė 
staiga apsirgo poetės liga. Ji 
sapnuoja apie “laimės šešė
lius” ir donkišotiškai bando su
laikyti laiko plaukimą. Ji tie
siog šaukia:

“Sustokit,, valandos, susto
kit, palūkėkite, aš laimės aki
mirksnį sapnavau.”

Kam čia svarbu, ką Sonja 
sapnavo ar nemiegodama klie
dėjo. Kodėl valandos, kodėl 
laikas turėtų dėl to apsistoti 
ir palaukti?

Taipgi, man atrodo, ne po
ezija “parpuolusi ant žemės 
gedėjau laimės momento,” 
paprasta isterija. Laimės 
reikia gedėti. Laimę reikia 
ram tikslui išnaudoti.

London. — Jugoslavijos 
partizanai sumezgė glaude
snius ryšius 
partizanais ir 
nūs veiksmus 
ninkus.

Laisvosios 
radijas patvirtino, jog vy
resnysis anglį karininkas, 
Randolphas Churchillas, 
Anglijos ministerio pirmi
ninko sūnus, tarnauja Jugo
slavijoj, kaipo susisiekimų 
oficierius tarp partizanų ir 
anglų karinių jėgų.

Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai vėl bombardavo nacių 
naudojamus Jugoslavijos 
uostus ir vieškelius bei gele
žinkelius.

su bulgarais 
daro sutarti- 
prieš hitleri-

Jugoslavijos

bet 
ne- 
ge-

Ne tokias dūmas dūmoja da
bar tikrieji lietuvių tautos po
etai. Salomėja Nėris, Liudas

Washington. — Maskvos 
radijas pranešė apie seka
mus Lietuvos partizanų 
veiksmus Vileikos apskrity
je, arti Vilniaus:

Keli Vileikos partizanų 
būriai balandžio mėnesį nu
vertė nuo bėgių 11 karinių 
vokiečių traukinių ir vieną 
šarvuotą priešų traukinį.

Be to, šie Tarybų patrijo- 
Tai susprogdino 18 tiltų ant 
svarbiausių kelių ir nuka
pojo 40 mylių telegrafo ir 
telefonų linijų.

GRĘSIA BADAS JAPO
NAMS SALOSE

Nauj. Guineja. — Gen. 
MacArthur paskelbė, jog 
nuo 11942 m. pavasario su
naikinta 1,727 japonų laivai 
ir didelės valtys, galinčios 
gabent po 60 kareivių arba 
po 20 tonų krovinių. Taigi 
dėl laivų ir valčių stokos 
gręsiąs japonams badas į- 
vairiose amerikiečių ir aus
tralų atakuojamose bei ap
supamose salose.

.Gira, Korsakas, Venclova, Mo
zūriūnas, niekados neverkšle
na: “Bijau, bijau, vai, kaip bi- 
'jau, kad tų sparnų, • tokių 
skaidrių, trapių tokių, pralėk
dama minutė neužgautų.” Jie 
lietuvių tautą šaukia kovon už 
laisvę. O baimę palieka bai
liams.

Ispanijos diktator. Fran
ko žadėjo Anglijai ir Ame
rikai uždaryt nacių konsu
latą Tanžyre ir grąžint Ita
lijos laivus, sulaikytus Is
panijos uostuose.

Amerika ir Anglija jau 
nuima žibalo ir kitų reik
menų blokadą nuo Ispani
jos.

London, geg. 3. —Nors 
Maskvos pranešimas karto
jo, l<ad nebuvo svarbių at
mainų fronte, bet Sovietų 
kovūnai per dieną užmušė 
2,000 vokiečių ir rumunų; 
nušovė 36 nacių lėktuvus ir 
sunaikino bei pavojingai su
žalojo 20 priešų tankų. O 
per 15 paskutinių dienų 
vien Stanislavovo srityje, 
Vakarinėje Ukrainoje, rau
donarmiečiai užmušė bei 
nelaisvėn paėmė daugiau 
kaip 14,000 vokiečių ir ven
grų.

Hitlerininkai vėl darė 
vietines atakas į pietų ry
tus nuo Stanislavovo ir Ru
munijos fronte. Jie tuomi 
j ieškojo silpnesnių vietų so
vietinėse linijose, bet tapo

atmesti atgal su dideliais 
nuostoliais. O į pietus nuo 
Tiraspolio sovietiniai kariai 
atėmė iš vokiečių dar vie
nus apkasus.

NUOSTOLIAI HITLERI
NINKŲ LAIVAM

Sovietu bombanešiai nu
skandino Juodojoj Jūroj 
dar du nedidelius vokiečių 
transporto laivus, du kari
nius laivukus ir sunkiai su
žalojo vieną priešų laivą 
800 tonų. Taipgi per tris 
paskutines savaites sovieti
niai karo laivai ir lėktuvai 
sunaikino jau 99 hitlerinin
kų laivus ties pietine Kry
mo pussalio dalim. Tais lai
vais priešai daugiausia mė
gino pabėgti iš apgultojo 
Sevastopolio.

Washington. — Balandy
je šiemet Jungtinėse Vals
tijose pastatyta 8,343 lėktu
vai, tai 774 mažiau, 
kovo mėnesį.

REPUBLIKONAI SVEIKINA REAKCINE 
WARD KOMPANSMERKIA VALDŽIĄ

r. •!«'
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Washington. — Roosevel- 
to valdžios priešai įnešė se
natui ir kongreso atstovų 
rūmui sumanymus ištirti, 
ar prezidentas turėjo teisę 
nusiųst kariuomenę ir per- 
imt valdžios žinybon Mont
gomery Ward, didžios pre
kybinės kompanijos, įstai
gas Chicago j.

Senator. “Curley” Brooks, 
ramstis “America First” e- 
lementų, stojančių prieš ti
krą fašistinės Ašies sumu
šimą, plūdo Roosevelto val
džią ir Karinių Darbų Ta
rybą, o gyrė Š. Avery, tos 
kompanijos pirmininką, kad 
jis priešinasi valdžiai. Pana
šiai gynė kompanijos bosus, 
smerkdami Rooseveltą, kiti 
republikonai sena toriai. 
Juos parėmė ir tūli neva 
demokratai, “America Firs- 
teriai”.

Montgomery Ward kom
panija Chicago j todėl per
imta į valdžios rankas, kad 
jinai atmetė vyriausybės 
reikalavimą panaujint su
tartį su CIO unija. Dėl to 
streikavo 7,000 tos kompa
nijos darbininkų ir tarnau
tojų. Iš pradžios Montgo
mery Ward bosai paneigė 
kartotinus valdžios įstaigų 
įsakymus leist darbininkam 
balsuot, ar jie nori CIO uni
jos ar ne. Tik po kariuome
nės atsiuntimo, kompanija 
pasijuto priversta sutikt su 
tokiais balsavimais.

Darbininkai Balsuos

galutinuose i r°do, kad už rooseveltinį 
kandidatą sen. Hillą balsa- 

atžagareiviai vo 8,750 piliečių prieš jo o- t 
ponenetą J. A. Simpsoną, 
gavusį 3,782 balsus.
Palankus Rooseveltui Re- 
publikonas Taipgi Laimi 
Senatinėse republikonų 

nominacijose South Dako- 
tos valstijoj žymiai ima vir-‘ 
šų senatorius Chan Gurney, 
dažnai rėmęs prez. Roose
velto politiką. Prieš jį kan
didatavo Įeit, gubernato
rius A. D. Miller, kuris sa
vo kalbose smerkė sen. 
Chan Gurney, esą, už “per- 
didelį sekimą Naujosios Da
lybos filosofijos.”

negu

NACIAI SAKO, SOVIE
TINIS FRONTAS 

PAVOJINGIAUSIAS
London, geg. 3. — Berly

no radijas pareiškė, kad 
anglai - amerikiečiai, be a- 
bejo, darys įsiveržimą į 
Vakarinę Europą, bet vo
kiečiai, girdi, tikisi su pa
galba savo tvirtoviškų lini
jų sulaikyt talkininkus va
karuose. Pati sunkiausia, 
lemiamoji kova bus sovieti
niame fronte, kaip sakė na
ciai.

(Stockholmas, priešsovie- 
tinių gandų malūnas Švedi
joj, tačiau, pasakojo, būk 
Hitleris permetęs 50 savo 
divizijų iš Sovietų fronto į 
vakarus.

KOVA TARP ANGLŲ IR 
JAPONŲ

Ceylon. — Rytinėje Indi
joje anglai atėmė iš japonų 
dar kelis strateginius punk
tus, bet Akyabo srityj, va
karinėj Burmoj, anglai tu
rėjo pasitraukt kiek atgal 
nuo daug skaitlingesnių ja
ponų.

Jugoslavijos Partizanai 
Puola Nacius Trieste, 

Italijoje
London. — Skraidomieji 

Jugoslavijos partizanų bū
riai giliau prasiveržė Itali
jon ir atakuoja vokiečių ge- 

VOKIEČIAI LABIAUSIAI i Cinkelius ir vieškelius ar- 
MOBILIZUOJASI PRIEŠ ti Triesto uostamiesčio; o 

SOVIETUS paskiros partizanų grupės
jau viduj to miesto veikia 
prieš hitlerininkus.

Pačioje Jugoslavijoj par
tizanai po nuolatinių kauty
nių per savaitę atėmė iš 
priešų Bjelopolje miestą, 
vieškelių centrą.

Slovėnijos pajūryje, Ju
goslavijoj, vokiečių tankai 
ir pėstininkai pradėjo nau
ją ataką prieš partizanus. 
Jau užmušta 520 nacių Šia
me fronte.

SOVIETUS
London. — Specialis New 

Yorko Times koresponden
tas pranešė žinią, kad vo
kiečiai telkia didžiausias 
savo jėgas prieš Sovietus, 
O ne prieš gręsianti talki
ninkų įsiveržimą į Vakarų 
Europą.

Geg. 3 d. talkininkų lėk
tuvai tik vidutiniai bombar
davo nacius.

bininkų balsavimus Mont
gomery Ward kompanijos 
įstaigose. Tuose balsavi-

Amerikiečiai ir chinai 
Burmoje artinasi prie Mo- 
gaung miesto.

Washington. — Valdinė
Darbo Santykių Taryba muose jie pasisakys, ar no- 
įsakė ne vėliau kaip per 7 ri, kad CIO unija ir toliau 
dienas pravest laisvus dar- juos atstovautų.
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Daily Worker Naujame Formate.
Su gegužės mėn. 2 d. angliškasis liau

dies dienraštis Daily Worker pakeitė sa
vo formatą. Jis dabar išeidinėja tabloi- 
diniame formate, 16-kos puslapių. Daily 
Workeris skaitomas, aišku, baugiausiai 
New Yorke, kur žmonių susikimšimas 
didelis, kur darbininkai, važiuoją rytais 
į darbą ir vakarais iš darbo daugiausiai 
laikraščius skaito požeminiuose trauki
niuose bei autobusuose, kuriuose mažai 
tėra vietos žmogui apsisukti. Tuo būdu 
tabloidinis laikraščio formatas tokiose 
sąlygose daug patogiau skaityti, o pa
skaičius — praktiškiau susilenkti ir į ki
šenių įsidėti.

Pati Daily Workerio redakcija prime
na, kad šis pakeitimas padarytas tam, 
kad.“gauti daugiau naujų skaitytojų” 
dienraščiui ir padaryti jį patrauklesniu 
“dabartiniams, seniems skaitytojams.”

Kai kurie spėliojo, būk šis technikinis 
dienraščio pasikeitimas pakeis ir jo tu
rinį, jo nusistatymą. Nieko panašaus, 
atsako redakcija.

“Nuo to laiko, kai Tokijo plėšikai pa- 
salingai užpuolė ant Perlų Uosto, Daily 
Workerio nusistatymas buvo ir tebėra, 
trumpai suėmus, tokis: PERGALĖ!” 
skelbia redakcija.

Toliau:
“šito dienraščio nusistatymas yra di

delės Amerikos žmonių daugumos nusi
statymas.

“Mes stojame už stiprų naminį fron
tą, kad padėti mūsų vyriausiajam gink
luotųjų pajėgų komandieriui ir vyrams, 
esantiems karo frontuose.

“Mes stojame už pilną paramą prezi
dento Roosevelto administracijai užsie
ninėje politikoje, pagrįstoje koaliciniu 
karo vedimu ir koaliciniu taikos įvedi
mu, kaip buvo nustatyta Maskvos ir Te
herano konferencijose.

“Mes stojame už neatlaidžią kovą 
prieš defytistus ir derybinės taikos ad
vokatus namieje.

“Mes stojame už nepetraukiamą karo 
pramonėje darbą, darbą be streikų, bet 
taipgi mes stojame ir prieš samdytojų 
provokacijas, tokias, kokias padarė 
Montgomery Ward.

“Mes stojame už galingąjį darbininkų 
judėjimą, apvienytą pergalei laimėti ir 
taikai įvykinti.

“Mes stojame už galutiną nugalėjimą 
džimkrovizmo, diskriminacijos ir anti
semitizmo.

“Pagaliau, mes stojame už tąutinę vie
nybę, už tai, kad, partijinius sumetimus 
palikus į šalį, visi remtume vyriausįjį 
ginkluotų pajėgų komandierių,—vieny

bę, reikalaujančią, kad prezidentas Roo- 
seveltas kandidatuotų dar keturių metų 
tarnybai.”

Šitokia yra angliškojo liaudies dienra
ščio Daily Workerio politinė platforma 
arba programa.

Dienraštis ragina Amerikos žmones 
stoti jam talkon tąją programą pravesti 
gy veniman!

Mes linkime angliškajam dienraščiui 
geriausių pasekmių!

r

Baus Vengriškus Nacius
Čechoslovakijos vyriausybė Londone 

per radiją pareiškė Vengrijos plėšikams, 
kurie dar vis tebešeimininkauja Karpa
tų srityse (kurias Hitleris, atplėšęs nuo 
Čechoslovakijos respublikos, atidavė 
Vengrijai), kad jie nepersekiotų ten gy
venančiųjų’ žydų. Nes jei jie vykdys na
ciškas teorijas ir žydus persekios, tai 
už tai turės skaudžiai atsakyti.

Kol kas Vengrijos padūkėliai neklau
so Čechoslovakijos vyriausybės įspėjimų. 
Sakoma, jie pradėję traktuoti žydus, 
kaip naciai juos traktuoja. Na, tai, žino
ma, už tai jie susilauks atitinkamos 
bausmės. Čechoslovakijos vyriausybė pa
ruošia naujus įstatymus, pagal kuriuos 
nusikaltėliai bus baudžiami, kai tik Če
choslovakijos respublika bus išlaisvinta.

r
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) Ar Gali Invazija Sudaryti 
Vokiečiams Staigmeną?

Skaitant spaudoje ir klausant per 
diją tūlų “ekspertų” išvadžiojimus apie
busimąją talkininkų invaziją tenka išgir
sti keistų dalykų. Jie pav., skelbia, kad 
talkininkai (vyriausiai, žinoma, Amerika 
ir Anglija), pradėdami invaziją Eturopon, 
laukia tokio momento, kuriuo toji inva
zija būtų vokiečiams didelė staigmena. 
Girdi, norima užklupti vokiečius netikė
tai.

Iš kitos pusės nuolat ir nuolat skel
biama, jog invazija jau netoli, jog inva
zija bus tokia ir kitokia, jog invazijai 
keliai dabar nutiesiami orinėmis bombo
mis.

Kiekvienam giliau mąstančiam žmo
gui, tačiau, aišku, kad invazija vokie
čiams staigmenos nesudarys. Invazija 
Vakarų Europon (kada ji bus pradėta) 
— didelis dalykas, jos kur nors paslėpęs 
paruošti negali. Vokiečiai turi akis ir 
ausis. Jų lėktuvai kasdien laksto aplink 
Anglijos salas ir mato, kas ten darosi 
pakraščiuose. Jie be abejo, turi 
šnipų pačiose salose, kurie suranda 
priemones pranešti vokiečių karo vado
vybei apie talkininkų pasiruošimus.

Taigi, nepaisant, kada invazija bus 
pradėta, ji nebus nelaukta vokiečiams 
staigmena. Vienas dalykas, ko vokiečių 
karo vadovybė nežino — ji nežino, ku
rioje vietoje talkininkai mano pradėti 
tikrą invaziją, o kurioje — nuduotą, ne
tikrą, padarytą tam, kad sumaišyti vo
kiečių karo vadovybei planus.

Jeigu norima pradėti invaziją naktį, 
tai, žinoma, juo ilgiau talkininkai lauks, 
tuo bus kebliau, kadangi naktys dabar 
trumpėja, o dienos ilgėja. Bet galimas 
daiktas, kad invazija bus pradėta 
ną.

Ar daug aukų teks talkininkams 
aukoti invaziją pradedant? Tai 
svarbus klausimas. Reikia manyti, 
tų aukų teks paaukoti nemažai, nes vo
kiečiai bus pasirengę invaziją sutikti. 
Tiesa, iš oro bombardavimai pakerta jų 
tam tikrus apsigynimo punktus, bet 
kiekvienam aišku, kad iš oro visko su
naikinti negalima.

Bet karas yra karas.

die-

pa- 
irgi 
kad

Prasta Jų Kovos Prieš Komu
nizmą Priemonė.

Dienraštis Vilnis rašo:
“Armijos autoritetai siūlo kareiviams 

skaityti knygelę “žmonių Rases,” para
šytą Dr. Gene Weltfish ir Ruth Bene
dict. Knygelė moksliniai dėsto rasių 
klausimą ir matomai paneigia baltąjį šo
vinizmą.

“Tūli Kongrese, kuriems naudinga lai
kyti negrus žemesniais, ir kuriems abel- 
nai rasinė diskriminacija pageidaujama, 
suriko, kad ta knygelė esanti komunisti
nė — ‘visa jos technika’ esanti komunis
tų propaganda.

“Reakcininkai, rasinės ir tautinės dis
kriminacijos palaikytojai, kiekvieną ge
resnį dalyką skelbia komunistiniu. Jie 
nežino, kad taip elgdamiesi jie gerai pa
sitarnauja komunistams, kurių jie neap
kenčia.

“Tiems ponams matyti akyse visuomet 
raudonuoja. Jie mato visur “raudonąjį 
pavojų,” žinoma, pavojų savo privilegi
jom.

‘Lengva suprasti dėlko jie nori negrus 
palaikyti žemesniais. Pietinių valstijų 
reakcininkai išrenkama į Kongresą ma
žu skaičium balsų. Negrai neprileidžia- 
mi liuosai dalyvauti rinkimuose. Jei jie 
būtų nevaržomi ir nepersekiojami, dau
gelis dabar esančių Kongrese sėdėtų na
mie.

“Bijodami lygybės rinkimuose tie po
nai ir bando rasinį klausimą savaip aiš
kinti ir smerkia tuos, kas aiškina kitaip, 
kas aiškina pamatiniai, • moksliniai.”

SNAKE

If* qoinqtotott Billion* 
ttefenqthelopi ,

KWS&STAMPS!

Kas Ką Rašo ir Sako
TEBETĘSIA SAVO PRA

KEIKTĄJĄ MISIJĄ
Katalikų bažnyčios politi

kieriai nieko nepamiršo ir 
nieko neišmoko. Jie neišmo
ko dar nei to, kad 1936 me
tais prasidėjęs civilinis ka
ras Ispanijoje buvo karas 
fašizmo prieš demokratiją, 
pradžia dabartinio pasauli
nio karo. Jie dar vis neno
ri suprasti, kad Ispanijos 
karą laimėjo Hitleris ir 
Mussolinis, kad demokrati
nės šalys tada padarė bai
sią klaidą, neparemdamos 
Ispanijos lojalistų. Paga
liau jie dar vis nenori da- 
silėisti to fakto, jftad šį ka
rą laimės Jungtinės Tautos 
ir kad fašizmui ir visiems 
Hitleriams, Mussoliniams ir 
Frankams ateina galas.

Štai kodėl jie dar ir šian
dien tebešmeižia Ispanijos 
lojalištus ir i 
gen. ; 
rankas.

Nuo šitos prakeiktos mi
sijos neatsilieka lietuviško
ji klerikalų spauda. Štai 
kun. Prunskio spaudos biu
ras iškepė straipsnį “Jų 
kraujo įrašas neišdils isto
rijos lapuose.” Tai esanti 
medžiaga paimta iš “Revis- 
ta Catolica” šių metų vasa
rio mėnesio. O ten kalbama 
apie Ispaniją. Ten, pavyz
džiui, dar sykį pakartoja
mas bjaurus melas 
Ispanijos lojalistus, 
būk jie be atodairos 
binę kunigus ir kitus 
nijos’ dvasiškius.

Girdi: “nuo Ispanijos 
raudonųjų rankos kritusių 
pasaulinių kunigų — 4,010... 
Iš viso vienuolių Ispanijoje 
nužudyta 1,475, tačiaus šis 
skaičius dar nėra pilnas. 
Taip kad bendras iki šiol 
suregistruotų Ispanijoj nu
žudytų pasauliečių kunigų 
ir vienuolių skaičius — 5,- 
485. Priskaitant dar ir tuos, 
kurie mirė dėl žiaurių kan
kinimų kalėjime, žuvusiųjų 
dvasininkų skaičius pra
šoktų '6,000.” 
bal. 26).

Tai gen. Franko paskelb
tos skaitlinės. Joms tiki ir 
Draugo štabas. Taip, kaip 
jie tiki Hitlerio skaitlinėms 
Lietuvoje ir Latvijoje. Taip, 
kaip jie tikėjo Hitlerio pa
skelbimui, kad Katyno gi
riose bolševikai nužudę 11,- 
000 lenkų karininkų, kuo
met tą baisų žudymą yra 
atlikę patys hitlerininkai.

Diktatorius Franko pa
teisinimui savo smurto ir 
susidėjimo su Hitleriu ir 
Mussoliniu prikepė skaitli
nių apie “raudonųjų tero
rą prieš kunigus Ispanijo
je.” Nors pats Franko iš
skerdė tūkstančius katalikų 
Basque distrikte, tarpe jų 
ir kunigus, tačiau jis ir jam 
parsidavę klerikalai tame 
kaltina “raudonuosius.”

Draugo ir kun. Prunskio 
L.K.F.S. Biuro nuoširdus 
talkininkavimas diktatoriui 
Franko yra talka Hitleriui. 
Nuo to išsisukti negali. Tas 
tiesa buvo laike Ispanijos 
civilinio karo, tas tiesa te
bėra dabar.

siuntė kareivius paimti į 
valdžios rankas visą kompa
nijos biznį. Vyriausias 
kompanijos bosas Avery at
sisakė apleisti raštinę ir tu
rėjo būti išneštas laukan.

Tai kompanijos ir pono 
Avery atviras pasipriešini
mas vyriausybei karo me
tu. Atrodo, kad spauda tu
rėtų pasmerkti tokius Ame
rikos priešus , ir paremti vy
riausybę. Bet to nesusilauk
ta. Štai “The New York 
Times” (bal. 28 d.) duoda 
ilgą editorialą ir tiesiog pa
smerkia valdžią už tokį žy
gį. Tiesa, pripažįsta, kad 
bosai irgi pasielgė nekorek
tiškai, nepildydami .valdžios 
įstaigos įsako, bet šimtą 
sykių aštriau ir daugiau 
pasako prieš valdžios žygį.

Paslapties, žinoma, nerei-
Diena

Ketvirtadienis, Geguž. 5, T94£

Tarpe delegatu 41 tauta, atstovaujama 26-je tarp
tautinėj Labor Organization konferencijoj, Philadelphi- 
joj. (Iš kairės dešinėn): Percy R. Bengough iš Kanados 
Trades & Labor Congress, Ch. Laurent iš Francijos Fe
deration of Labor, AFL, Int. atstovas Robert J. Watt, ir 
Jamnadas Mehta iš Indijos Federation of Labor. (Fe
derated Pictures).
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PADEDA KARO PASTAN
GŲ SABOTAŽNINKAMS
Valdžia paėmė nagan 

Montgomery Ward kompa
niją. Kiekvienas patriotin- 
gas amerikietis šį valdžios 
žygį užgirs ir parems šim
tu procentų, štai bosai, ku
lnie atsisakė klausyti val
džios organų patvarkymo 
padaryti ir pasirašyti su
tartį su unija. Darbininkai 
priėmė valdžios įsakymą 
pertraukti streiką ir grįžti 
prie darbo. Prezidentas pa-

tos pačios Ward kompani
jos buvo įdėtas riebiai ap
mokamas didelis politinis 
paskelbimas, kuriame buvo 
atvirai ir griežtai smerkia
ma valdžios politika. O jau 
visiems žinomas faktas, 
kad komercinės spaudos li
niją tokiais klausimais — 
susikirtimais darbdavių su 
darbininkais arba su vy
riausybe — nustato didieji 
garsinimai. Tai didžiau
sia Amerikos spaudos gėda: 
parsidavimas kompanijoms, 
kurios duoda aukštai ap
mokamus garsinimus.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

Savo Darbą Užbaigus
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus' atsišaukimu, Didžiajame 
New Yorke, buvo suorganizuo
tas lietuvių skyrius, Lithuan
ian-American Red Cross Com
mittee. Šis Komitetas spaudo
je ir gyvu žodžiu pasiryžusiai 
agitavo visuomenę aukoti į 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Karini Fondą sukėlimui $200,- 
000,000. Paskirti Komiteto na
riai lankė organizacijų susi
rinkimus, kur nurodė A. R. K. 
atliekamus didžiuosius darbus 
karo frontuose ir kitur; pabrė
žė naujas Raudonojo Kryžiaus 
problemas, santykyje su antru 
frontu bei invažija. Ragino 
organizacijas ir paskirus jų 
narius aukoti Raudonajam

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

Operacijos ir Gydymas TSR 
Sąjungoje

Gydytojai, anglų ir ameri
kiečių chirurgines pasiuntiny
bes Rusijon nariai, paduoda 
savo Įdomių įspūdžių. Visi jie 

apie 
apie 
apie 
ka-

labai gražiai atsiliepia 
Tarybų Sąjungos žmones, 
gydytojus ir chirurgus ir 
chirurginį patarnavimą 
riuomenėj.

Išbuvę keletą savaičių Mas
kvoje, ’ jie stebėjosi gera ir 
sveika gyventojų išvaizda. Jo
kių mitybinių trūkumų nesi
matę tarpe suaugusių, jokių 
rachito ar kokio sunykimo 
nuotikių tarpe vaikų.

Kas juos ypatingai ir malo
niai nuteikė — tai neapsako
mas žmonių svetingumas, taip
gi jų stebėtinas darbštumas ir 
patvarumas, ypač moterų, ku
rios net ir sunkiuose darbuose 
pavaduoja vyrus kovūnus. Ka
ro frontuose daugybė moterų 
gydytojų, moterų chirurgių ir 
slaugių. Daugelis jų turi pasi
žymėjimus už herojišką darbą, 
už paneštas žaizdas. Net ir 
mediciniško Raudonosios Ar
mijos skyriaus inspektorius 
yra moteris.

Visa chirurginio aptarnavi
mo organizuote esanti puiki. 
Ypatingas čia dalykas yra 
tikslingas ligonių paskirsty
mas, kursai prasideda kuone 
nuo pačios fronto linijos.

Pat pirma sužeistąjį sanita
rai pristato į artimiausią ją 
fronto ligoninę, čia jam daro
ma diagnozas, ir, pagal žaiz
dos pobūdį, jį paskui tuoj per
kelia į atatinkamą chirurginį 
skyrių: į lengvų sužalojimų 
skyrių, į kaulų ir narių, į krū
tinės ir pilvo, į nervų arba į 
kokį kitokį skyrių. Kiekvienas 
skyrius turi savo Rentgeno 
(X) spindulių mašiną ir ope
racijoms instrumentus ir, žino
ma, specialistus chirurgus.

Po operacijai ligonį persiun
čia į gydymo ir atsigavimo 
vietą, gal 10-20 mylių nuo 
fronto, kur jį prižiūri prityrę 
specialistai, o jei reikalinga, 
tai ir dar toliau nuo fronto —

Tokių specializuotų ligoninių, 
didelių, bent 2,000 lovų, yra 
paskirtų peršautoms kojoms 
gydyti, suardytoms šlaunims 
gydyti ir kitoms kūno dalims.

Labai gera esanti kraujo da
vimo ir perliejimo sistema: 
daroma pritikliai, labai šva
riai, steriliai, su pakartoja
mais patikrinimais, kraujo gru
pavimais.

Bendri operavimų principai, 
žinoma, esą tie patys. Tačiau 
yra skirtumų smulkmenose. Ki
tas chirurgas kiekvieną žaiz
dą, šviežią ar senesnę, gražiai 
išpjausto, išlygina, o jau pas
kui taiso, siuva, sulfa- milte
liais barsto ir t.t. Sužalotus są
narius dažniau išpjauna, pas
kui pritaiko tvarstus, plėstrus.

Smagenų chirurgijoj esą 
įdomybių ir ten kooperuoją 
nervų chirurgai, neurologai, 
neuropatologai, akių, ausų ir 
nosų specialistai, radiologai.

Reikalui esant, su lėktuvu 
ligonius nuveža į kokį labai 
svarbų operacinį centrą, pas 
didelius chirurgus specialistus.

Pasiuntinybes gydytojai ste
bėjosi operacijomis ir puikio
mis jų pasekmėmis. Tokio ne
parastai aukšto laipsnio esąs 
pasiekęs operacinis metodas— 
tokioj jaunoj šalyj, turėjusio j 
taip mažai bendravimų su kitų 
šalių chirurgais.

Tie anglų ir amerikiečių gy
dytojai pripažįsta, jog yra ko. 
pasižiūrėti ir yra ko pasimo
kyti, kad ir įgudusiam chirur
gui.

Daugeliu žvilgsnių operaci
jų dalykas esąs aukščiau pa
statytas Tarybų Sąjungoj. Spe- 
cializavimas esąs tikrai pui
kus, geresnis už mūsiškius an- 
glo-amerikietiškus. Medicinos 
studentai mokomi puikiai, nuo
dugniai ir pilnai. Chirurginių 
patarnavimų organizuote esą 
atsidžiaugti negalima.

Visa tai kasdien daro chi
rurgijos stebuklus, kad 70 
nuošimčių sužalotų kovūnų ir 

grįžta į fronto linijas. Esą,
(Tąsa 5-me pusi.) ; j

Kryžiui.
Mūsų darbo rezultatai buvo 

geri. Draugijų ir asmenų at- 
sinešimas linkui Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus buvo 
jautrus, tikrai amerikoniškai 
patriotinis. Aukas rinkti mums 
padėjo visa eilė asmenų. Ypač 
Moterų Apšvietos Kliubo na
rės gražiai pasidarbavo. Jos 
dirbo su Brooklyno skyrium ir 
aukas, sumoje arti trijų šimtų 
dolerių, atidavė tiesiai į vie
tinį skyrių. Dirbo su Lithuan
ian-American Red Cross Com
mittee ir aukų pridavė dau
giau negu bi kurios kitos or
ganizacijos aukų rinkėjai.

Viso aukų įplaukė per Lith
uanian-American Red Cross 
Committee $756.67 ir jau vi
sas aukas perdavė Amerikos 
Raudonojo' Kryžiaus Didžiojo 
New York© skyriui.

Pažangioji spauda, kurioje 
mes vedėme vajų sukėlimui A. 
R. K. Karinio Fondo iš $200,- 
000,000, pasiekia lietuvius vi
suose Amerikos kampuose. 
Taigi mūsų agitacijos už Rau
donąjį Kryžių pasekmės yra 
keleriopai didesnės už aukš
čiau pažymėtą sumą. Nes mes 
savo agitacija pasiekėme de- 
sėtkus tūkstančių žmonių ir 
patarėme jiems darbuotis ir 
aukoti Raudonajam Kryžiui 
ten, kur jie gyvena. Aišku, jog 
mūsų agitacijos paklausė visi 
geri Amerikos patriotai, visi 
trokštantieji greitos pergalės 
Amerikai ir jos talkininkams.

Mes baigiame savo darbą su 
pasitenkinimu, kad turėjome 
progos prisidėti savo triūsu 
prie Raudonojo Kryžiaus Ka
rinio Fondo vajaus. Tuomi pri
sidėjome prie stiprinimo kari
nių pastangų savo šalies ir jos 
talkininkų greitai pergalei. 
Dėkojame organizacijoms ir 
pavieniams asmenims už au
kas, dėkojame visiems, kurie 
padėjo mums rinkti aukas tam 
prakilniam tikslui.

Lithuanian-American 
Red Cross Committee;

Mr. F. P. Buck, Chairman,
427 Lorimer Str., 
Brooklyn, N. Y.

Mrs. Katherine Petrik, 
Vice-Chairman,

221 So. 4th St., 
Brooklyn, N. Y.

Miss Mary Sineus, 
Secretary,

408 S. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y.

COMMITTEE MEMBERS:
Mr. Roy Sidney,

473 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Mrs. Josephine August,
427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Mr. Joseph Zakarauskas,
280 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Mr. Peter Kapiskas, 
32 Ten Eyck Str., 
Brooklyn, N. Y.

Mr. Roy Mizara,
427 Lorimer St.,
Brooklyn, N. Y.
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Trečias Puslapis

TORONTO, CANADA
Istorinis Koncertas

Toronto lietuvių Bangos 
Choras surengė nepaprastą 
koncertą, kuris atsibuvo 22 d. 
bal., didelėj, erdvioj, Massey 
Hali, kurioje telpa virš trijų 
tūkstančių žmonių.

Koncertui programą pildyti 
atėjo pagelbon ukrainiečių ir 
rusų meninės jėgos.

Koncertas buvo suruoštas 
tikslu pagerbti Lietuvos liau
dies kovas prieš hitlerinius 
barbarus okupuotoj Lietuvoj, 
lietuvių dalinių kovas Raudo
nojoj Armijoj ir bendrai pa
gerbti Raudonajai Armijai, 
kuri veda sunkias, kruvinas 
kovas už sunaikinimą nacių ir 
išlaisvinimą mūsų tėvynės Lie
tuvos ir kitų kraštų.

Taipgi koncerto uždavinys 
buvo sukelti pinigų lietuviams, 
nukentėjusioms nuo hitlerinių 
okupantų Lietuvoje, kurių iš
laisvinimo valanda jau artina
si ir neapsakomai didelė pa
gelba bus jiems reikalinga.

šis, atsibuvęs koncertas turi 
didelės istorinės reikšmės, ku
ris bus įrašytas Kanados lie
tuvių istorijoje. Tuo pačiu 
žingsniu Toronto lietuviai tu
rėjo progos prieš masinę pu
bliką išstatyti savo gerai išla
vintas menines jėgas, plačiai 
supažindinti visuomenę su Ka
nados lietuvių veikimu, meno 
srityje ir Lietuvos klausimu, 
kuris buvo ir dabar yra viso
kių mūsų tautos priešų kraipo
mas nuo tiesos ir mūsų tautos 
pasireiškusios valios.

Taipgi koncerte matėsi vaiz
das didelio solidarumo tarpe 
slavų tautų, už bendrą, vienin
gą veikimą, už sunaikinimą 
hitlerizmo ir fašizmo Europoj 
ir visokeriopą pagelba, kaip 
Raudonajai Armijai, taip ir 
mūsų visiems alijantams, ko
vojantiems prieš fašistinę Ašį 
už atsteigimą demokratijos.

Norint prisidėti prie greites
nio laimėjimo karo, kvietė vi
sus pirkti šeštos pergalės bo
nus, kurių paradavimas pra
sidėjo 24 d. bal.

šis Bangos Choro žygis ne
ša garbę visiems Toronto lie
tuviams ir kartu mūsų tautai. 
Už tai Bangos Chorui ir jo ve
dėjui, J. Berškiui, tenka dide
lis kreditas.

Koncerto Programa
Į nepaprastą koncertą visi 

rengėsi ir iš anksto stengėsi 
tikietus įsigyti. Atėjus minėtai 
dienai, kiekvienas stengėsi 
anksčiaus nueiti, kad vieta bū
tų užtikrinta. Nors aš nuėjau 
anksti, bet išvydau didelę eilę 
žmonių, laukiančių atidarant 
durų. Atidarius durts ir pasie
kus savo vietą, dar turėjome 
laukti pusę valandos iki kon
certo skelbiamoji valanda atė
jo. Tuomet visų akys, su dide
liu smalsumu sekė visus sce
nos prisirengimus. Tarpusavyj 
pasikalbėjimai buvo pamiršti. 
Judėjimas prasidėjo. Lietuvių, 
rusų ir ukrainiečių chorai gru
pavosi. Greitai pasirodė ir cho
ro vedėjas, kuris atidarė kon
certą su “God Save The King” 
ir Internacionalu, o po to dar 
sudainavo vieną rusišką dai
nelę — “Volga.” Tie visi trys 
šmotai buvo taip gražiai su
dainuoti, kad svetainėje kilo 
baisus ūžėsis nuo rankų ploji-

mo. Tiek trys chorai kartu da
vė ir apleido sceną.

Po to pagarsėjęs ukrainiečių 
stygų orkestras pagriežė kele
tą kavalkų. Vienas ukrainie
čių orkestro smuikininkas grie
žė solo, kuris buvo kelis kar
tus rankų plojimu iššauktas 
duoti daugiau kavalkų.

Atydžiai sekant visus sce
nos veiksmus, matėsi daug ta
lentingų asmenų, kurie išaugę 
ir- išsiauklėję darbininkų šei
mose ir savo gabumais kelia 
darbo klasės vardą.

Praslinkus valandėlei, sce
noje pasirodė II. Degutienė, 
kuri savo lakštingalos balsu 
visus sužavėjo, padainuodama 
kelias liaudies daineles.

Vienam svarbiam kavalkui 
pasibaigus, kitas dar svarbes
nis ateina ir taip nuolatos tę
sėsi.

Pasirodo scenoje Bangos 
Choras, kuris sudainavo “Už
trauksim Naują Dainą, Bro
liai,” “Kur Girios žaliuoja” ir 
dar vieną, kurios tiesiog pla
kė žmonių jausmus ir žiebė į 
kiekvieno lietuvio širdį tėvynės 
meilę ir priminė dabarties 
mūsų tautos žmonių kančias.

Chorui apleidus sceną, tuoj 
pasirodo Z. Janauskas, atsto
vas nuo Kanados Lietuvių Na- 
cijonalio Komiteto, kuris dar 
daugiau pagilino supratimą, 
kokioj padėtyj atsidūrė mūsų 
tauta, mūsų tėvynė
Kokį vargą, kančias ir 
rūmą turi panešti mūsų 
liai, sesės ir tėveliai. Jis 
kad Kanados lietuviai 
aukavo ir aukoja Lietuvos ko
votojams prieš nacizmą, bet 
mūsų aukos, palyginus su jų 
pasiaukojimu, yra per mažos. 
Mes turime dar daugiau pasi
aukoti iki okupantai bus išvy
ti, o po to, padėti mūsh tau
tai užgydyti tas žaizdasY ku
rias padarė amžinas mūsų btm- 
tos priešas ir barbaras Vokie^* 
tija.

Ta pačia tema kalbėjo rusų 
kalbėtojas, liečiąs kitas tau
tas ir bendrai Sovietų Sąjun
gos reikalus; sveikino Raudo
nąją Armiją ir jos žygius.

Paskutiniu kalbėtojum buvo 
J. Yla, Liaudies Balso redak
torius. Jis kalbėjo bendrais 
bruožais apie Raudonosios Ar
mijos žygius, kurie yra atsuk
ti tiesiai į Berlyną. Taipgi pa
tiekė pilną vaizdą apie Smeto
nos valdžios susmukimą ir įsi- 
steigimą tarybinės valdžios 
Lietuvoje. Daugelis Kanados 
gyventojų neturėjo pilno, aiš
kaus supratimo 
Lietuvoje, kurie 
kiai išdėstyti.

Po prakalbų
programos kavalkai. Iš jų drg. 
M. Balsytė darė akrobatiškus 
veiksmus. Ji dar tik 6 metų, 
bet tiek lanksti, jog ji atrodė 
neturinti jokio kaulo. Tas pu
bliką labai užinteresavo.

Ji jau ne kartą yra pasiro
džius lietuvių ir tarptautinėj 
scenoj ir įgavo didelę publi
kos simpatiją.

Koncertas baigėsi ukrainie
čių šokikais, kurie užbaigda
mi iššaukė publikos didelį ran
kų plojimą ir tuo kartu viskas 
užsibaigė. J. B.

Lietuva, 
žiau- 
bro- 

tarė, 
daug

apie įvykius 
čia buvo aiš-

sekė linksmi

Philadelphijos 1-ma Gegužes
REMKIME INVAZIJOS VAJŲ
BROADWOOD HOTEL AUDITORIUM

BROAD & WOOD STS.

Penktadienį, Geg.-May 5 d., 8 v. v.
BUS ŽYMOS KALBĖTOJAI

ROBERT MINOR
JOHN WILLIAMS MOTHER BLOOR
REV. SAMUEL COMFORT FRANK CEATARE 
MAY FORBES

Atidarymas Komunistų Partijos Sesijos Eastern Pa.
ĮŽANGA 35c ASMENIUI.

r

saržento Charles E. (Comando) Kelly kukli bakūžėle pasipuošusi 
taip pat ir siaurutė Pittsburg ho North Sides gatvė — Shawano St.—

Didvyrio 
vėliavomis, 
visa pasipuošė ir būriais senų draugų ir kaimynų, suėjusių pasitikti savo didvyrį, 
užpildyta darėsi dar siauresnė. Kiti šeši jo broliai irgi buvo paleisti atostogų, kad 
galėtų dalyvauti brolio sutiktuvėse ir šeima turėtų tikrai linksmą sąskridj. Kelly, 
vadinamas “one man army,” per 48 valandas nudėjo 40 nacių.

Į OHIO LIETUVIUS
Earl Browderis, kalbėdamas 

per radiją iš Detroito, balan
džio 7 d., labai teisingai pa
stebėjo, būtent: “Pirmiau ne
gu Rooseveltas galės nusista
tyti savo mintį, kad priimti no
minaciją ketvirtam terminui, 
jis turės gauti supratimą, kad 
jis bus išrinktas be sutrukdy
mo jo paties laiko nuo jo ka
ro pastangų, — kad jam pa
čiam nereiktų gaišuoti su agi
tacija. Bet daleiskime sau, 
Rooseveltas, nejausdamas to
kio tvirto jo pageidavimo nuo 
šalies piliečių, nutaria sau pa
sitraukti poilsiui. Pasekmėj to 
ištiktų tikra nelaimė mūsų ša-

O ta katastrofiška nelaimė 
paliestų ne vien mus, bet ir 
mūsų sekamą gentkartę—tai 
būtų fašistinė nelaimė. Ohio 
valstija yra viena iš didžiųjų 
valstijų, kuri galėtų įrodyti už
tikrinimą Rooseveltui ir jo ša
lininkams laimėjimo šiuose 
rinkimuose. Bet, politinių vadų 
supratimu, Ohio valstijoj iki 
šiol dar nesimato tokio aiškaus 
pasiryžimo.

Philadelphia, Pa

Baltimore, Md
Vietinė ALDLD ir Mezgėjų 

kuopa surengė vakarienę ir 
šokius, subatos vakare, balan
džio 22, Lietuvių mažojoj sve
tainėj, Parkins ir II oil i ns gat
vių k am p.

žmonių prisirinko pilnutėlė 
svetainė ir linksminosi su sa
vo draugais ir pažįstamais. 
Bet tos mūsų gaspadinės, tai 
visados padaro supraizą. Sa
ko, rengiame pasilinksminimo 
vakarą su užkandžiais, alučiu 
ir šokiais, bet kada atėjome į 
svetainę, tai radome du dide
lius stalus, apkrautus įvairiau
siai valgiais, kokių geriausiuo
se viešbučiuose nebūtų galima 
gauti nei už $5, o čia tiktai 
$1.25 įžangos ir dar prie du
rų kiekvienas gavo po dešimts 
čekių alui gerti! Visi valgiai 
buvo smulkiai sumalti, tai ir 
tie žmonės, kuriems dantys 
sumenkėję, galėjo lygiai gė
rėtis tokiu valgiu. Kiek pelno 
liko, neteko sužinoti, gal kas 
kitas apie tai parašys.

' Sekmadienį, balandžio 23, 
tautininkai surengė prakalbas 
dr. šliupo jauniausiai dukte- 
rei, Yčienei-žiurienei. Buvo 
garsinta, kad prasidės kaip 2 
valandą po pietų, bet prasidė
jo 3:15. Mažutėlis choras, su
sidedantis iš šešių moterų ir 
trijų vyrų, sudainavo Ameri
kos himną ir buvusį Lietuvos 
himną.

Pirmučiausiai kalbėjo advo
katas ir Mar.ylando seimelio 
narys, Rastenis. ‘ Išsireiškė, 
kad trokšta laisvos Lietuvos su 
teise išsirinkti valdžią sulyg 
Lietuvos žmonių noro, bet bi
josi, kad Lietuva nebūtų So
vietų globoje, tada, girdi, pra
žūtų Lietuvos kultūra, mokyk
los ir valdžios reikalai būtų 
vedama tiktai rusų kalba.

Po to buvo renkamos aukos. 
Surinko $106.60, tai dar syki 
prašė, kad padaryti lygiai de
šimts, tai dar sumetė $10,02— 
viso $116,62. žmonių atsilankė 
labai mažai, nes lietus lynojo.

Paskui kalbėjo teisdarys 
Laukaitis, pakartodamas be
veik pirmojo kalbą. Taipgi ra
gino pirkti Amerikos karo bo
nus, nes Amerikos lietuviai yra 
apsiėmę nupirkti už $5,000,- 
000. Taipgi pranešė, kad bus 
renkami parašai, kadi surinkti 
vieną ar du milionus parašų, 
kurie bus pasiųsti į Washing- 
tona Rooseveltui.

Ant galo kalbėjo Yčienė- 
žiurienė. Pasakojo, kaip bol
ševikai “užplūdo Lietuvą; plė
šė, grobė ir vežė, ką tik galė
jo.” Sako, “atėmė mums visus 
tarnus, pasilikome vieni.” Ma
tot, ponams be tarnų yra sun
ku. Vyras su sūnum pabėgo 
pas savo draugus į Ėerlyną,

jojo pabūgti, ką ir padarė su 
anglų pagelba. Sako, vieną 
sekmadienio rytą užplūdo 
Kauno gatves visai jaunų vai
kinų su raudonais kaspinais 
ant rankų, daugiausiai žydų 
išvaizdos, jie varė Lietuvos 
kareivius į koncentracijos sto
vyklas, o civilius žmones grū
do į gyvulių vagonus, trokus, 
kad kuo daugiausia jų ištremt 
iš Lietuvos, o kurių nesuspėjo, 
tai sustatė palei sieną ir iš kul- 
kasvaidžių sušaudė. — Taip 
melavo smetonininkė. Ant pa
baigos, ragino prisidėti prie 
Lietuvos gelbėjimo: katalikus, 
tautininkus, socialistus ir be
dievius, tiktai ne bolševikus. 
Jos kalba buvo pakartojimas 
nacių melų prieš Sovietus.

Baltimorė, tai yra labai pro
grese atsilikęs miestas, nors 
dabar turi apie milioną gyven
tojų. Gatvės čia visaip iškrai
pytos, beveik kiekvienoj dalyj 
miesto gatvės ištiestos savotiš
kai. Parašai ant gatvių kam
pų labai sunku matyti, kai 
prisieina nakties laiku važiuoti 
su mašina, o čia dar gazo lem- 
pukės mizernai žiba, tai visai 
nėra galima sužinoti parašų, 
prisieina net ir iš mašinos iš
lipti, kad sužinojus, ant ko
kios gatvės esi.

Oras dabartiniu laiku labai 
netikęs, nes iš 24 dienų balan
džio 18 buvo lietingos, tai ūki
ninkams ir daržininkams blo
gai, nėra galima žemę arti ir, 
jeigu ir toliau tęsis lietūs, tai 
pasiliks
vargšai žemdirbiai turės nu
kentėti, to pasekmė bus jau
čiama

laukai neapsėti ir

ir miestuose.
Biržų Proletaras.

ke-

Šypsenos
Laive

, Pirmą kartą jūromis 
liaujanti moteris neduoda
ramybės gydytojui, nuolat 
jį klausinėdama, kaip apsi
saugoti nuo jūros ligos.

— Pasakykite man, dak
tare, ar nėra jokių tikrų 
vaistų nuo jūros ligos?

— Kaipgi, kaipgi, — at
sako gydytojas. — Yra tik
ras būdas nesirgti jūros li

— Būtent? — klausinėja 
moteris.

— Nereikia keliauti jūro
mis.

Modernizuota Biblija
Parapijinėj mokykloj mo

kytoja kvočia mokinius apie 
pirmiau studijuotą biblijos 
dalį.

“Jonuk, kas įėjo į liūtų 
urvą ir sveikas iš tenai iš
ėjo?”

«

Kas Veikiama Mūsų Kolonijoj 
Dėlei Lietuvai Pagelbos 

Teikimo Komiteto

Kiek laiko atgal buvo iš
rinkta komisija LLD 85-tos 
kuopos susirinkime. Toji ko
misija užsiėmė drabužių rinki
mu, jų taisymu ir persiunti
mu į tam tikrą vietą. Surinkus 
nemažai drapanų, toji komisi
ja pradėjo lėčiau dirbti.

Bet čia pribuvo laiškas iš 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto, prašant mus į talką 
pagelbėti Lietuvos žmonėms. 
Toji mūs komisija ir vėl pra
dėjo darbuotis visu smarku
mu.

Nutarta ir paleista dova
noms $25 bonas ir tikietai pla
tinasi .gerai. Taip pąt yra ren
giama didelis “Penny Sale” 
tam pačiam tikslui, tai yra, 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetui, kuris rūpinasi pagel
bėjimu Lietuvos žmonių, kurie 
liko nuskriausti kare. Tas Pa
gelbos Teikimo Komitetas tai
so visokius pundelius, kurie 
yra siunčiami lietuviams.

“Penny Sale” 
žės 7, Gedimino 
nėję, prasidės 
po pietų. Todėl
komisija, prašome Haverhillio 
lietuvius dalyvauti. Draugai, 
žinote, kad daugelis iš mūsų 
dar turime Lietuvoje giminių, 
kurie yra taip pat skriaudžia
mi su visais Lietuvos žmonė
mis. Todėl, kurie tik užjaučia
te tiems žmonėms, kurie taip 
skaudžiai nukentėjo ir dar 
kenčia nuo šio karo, ateikite 
jiems į pagelba, ateidami į šį 
“Penny Sale,” nes visas pelnas 
eis Liet. Pagelbos Teikimo Ko
mitetui. Ir kurie turite dovanė
lių, kurias norėtumėt paaukoti 
į “Penny Sale,” malonėkite, 
ateidami į svetainę, atnešti ir 
mes džiaugsmingai priimsime.

Karo bonas taip pat bus 
laimėjusiam atiduotas gegužės

atsibus gegu- 
Kliubo svetai- 
2-trą valandą 
mes, rengimo

o ji pasiliko Lietuvoje ir sva Jonukas: “Tarzanas!

ir
C.

Nelaimė.
Laisvės skaitytojų Antano 

Marijonos Strogių žentą G. 
Sloss ištiko nelaimė. Tik paim
tas kariškon tarnybon, važiuo
jant sunkvežimiu — apsivertė, 
nulaužė kojas. Dabar randasi 
Oklahoma valstijoj, ligoninėj.

Ją sūnus Antanas Strogis 
jau virš du metai tarnauja Dė
dei Šamui, šiuo tarpu randasi 
Camp Pickett, Va.

Sved erių M ezg ė j os.
M. Kairienė numezgė 6 sve- 

derius su rankovėm. M. Stro- 
gienė 3 su rankovėm, 2 be ran
kovių, 1 šaliką, 1 .kepurę ir 4 
svederukus mergaitėms. M. Ba- 
lukevičienė 3 vyrams ir 4 mer
gaitėms. F. Griciūnienė (Mor- 
kūniūtė) 1 pridavė dėl lietuvių 
ir 7 dėl Russian War Relief. T. 
Bačanskienė 1, o Paulukaitienė 
2 ir 1 mergaitei, B. Lamsar- 
gienė 1, S. Kavalčiuk 2 merg., 
U. Žilinskienė 1 
Kušleikienė 7.

Visi mezginiai 
klynam

Todėl Ohio piliečiai privalo 
prašalinti tą neaiškumą gegu
žės 9-tos nominacijose, paduo
dami savo balsą už Frank 
La use h e ant Ohio valstijos gu
bernatoriaus, kuris yra geras 
Roosevelto ir greito karo lai
mėjimo šalininkas. Lausche 
yra gerai atsirekomendavęs, 
būdamas geru Clevelando ma
joru. Todėl visi Ohio lietuviai 
piliečiai dalyvaukime gegužės 
9-tos nominacijose, paduodami 
savo balsą už Frank Lausche, 
ir pasikvieskime kitus tą atlik
ti. Bet nei vienas nedasileiski- 
me tokiai pavojingai minčiai: 
“Kas čia dėl to mano vieno 
balso!” Atsiminkime, kad vie
nas balsas nusveria tūkstan
čius ir daugiau. Tik tuomi įti
kinsime Rooseveltą, kad Ohio 
valstija yra su juomi.

Tą gerai supranta visokie 
republikoniški reakcionieriai, 
kad Lausche’s laimėjimas už
tikrins Rooseveltui ketvirto 
termino laimėjimą. Todėl jie 
turi prisisamdę visokių Hutch- 
ensono-Woll’o tipo žmonių iš 
Ohio Darbo Federacijos, kurie, 
nuduodami darbininkų vieny
bės šalininkais, skleidžia ne
pamatuotas šmeižtus prieš ad
ministraciją, kad suklaidinti 
darbininkus ir tuomi nedaleis- 
ti, kad Lausche taptų nomi
nuotas ant Ohio gubernato
riaus. Visi privalome apsižiūrė
ti gegužės 9-tą.

J. N. S.

Vyrai, Moterys! Seni ar 
Jauni! Norite Smarkumo?

Norite Naujo Stiprumo ir Gyvumo?
Tūkstančiai žmonių 30, 40, 50, 60 metų jau
čiasi silpni, be smarkumo, senesni už savo 
metus, kada jų kūnui trūksta geležies. Išban
dyk Ostrex. Jis duoda therapeutiškus kiekius 
geležies, kada reikia smarkumui, gyvumui, 
jaunumo jausmui. Taipgi prophylaktiškus 
kiekius vitamino BĮ, kaleijo, kaipo apsaugą 
nuo silpnumo, nuovargio jausmo. Panaudok 
supažindinamąjj kiekj tik už 35c. Gauk Os
trex Tonic Tabletčlių dabar Visose vaistinėse.

MEDUS

merg. ir Ona

pasiųsti Broo-
TIKRAS TAMSONO BIČIŲ

ŪKĖS MEDUS

Ko Labiau Trūksta.
Du jauni literatai disku - 

savo apie savo asmeninius 
pasižymėjimus:

— Tarp mudviejų yra 
skirtumas, — pareiškė pir
masis, — aš rašau dėl gar
bės, o tu dėl pinigų.

— Nieko paprastesnio,— 
atsako antrasis. — Kiek
vienas rašome gavimui to, 
ko labiau trūksta.

7 dieną, Gedimino Kliube, 
kaip 6 vai. vak., per “Penny 
Sale” parengimą.

Dar sykį atsišaukiam į Ha- 
verhillio žmones, jei kas turi
te atliekamų drabužių, ku
riuos dar galima nešioji, malo
nėkite pranešti komisijai, tai 
mes pasiimsime.

KOMISIJA:
M. Yocumskienė,
A. Račkauskienė,
A. Pereson. *

Tel. 5762R

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
įsteigė ant moderniško pamato bičių 
ūkį Huntington, L. I., N. Y. Mano 
specijalizacija 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 ir sveiką medų.
Aš žinau, kad lietuviai myli valgyti 
sveiką ir skanų medų. Taigi, gerbia
mieji, parsitraukite Tamsono bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir j 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, V-i galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.

Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food Co.

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

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

BOSTON, MASS
Rodomas Tik Vieną Diena 

šeštadienį, Gegužės 6 May 
Rodymas Tęsis Nuo 1 iki 10:30 P. M.

FORTRESS on the VOLGA
Herojiška apysaka iš Stalingrado pirmo mūšio už gyvybę. Tas pa
rodo kai masių herojizmas ir skaisčios išminties vadovybė padarė 

galimu apginti “negalimą” apginti miestą.
RUSĖS ŠOKIKĖS 

Jos taipgi dainuos solus, duetus ir grupėmis. 
Nuo 3:30 iki 4:00 ir nuo 8:30 iki 9:00 P. M. 

KALBA BUS IŠVERSTA Į ANGLIŠKA-
Nuo pietų 12:30 iki 1 P. M. 25c. — prisideda taksai.

CASINO THEATRE
44 HANOVER ST. arti Scollay Sq., BOSTON, MASS.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

naujus 
lūs
sudarau
rikoniškais. Rei- 
kalni esant ir 
pa d i d i n u tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
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N. OSTROVSKIS

nes

(Bus daugiau)

Binghamton, N. Y pakalbintas, Dr. A. R. Krit- 
kausky melu noru išpildė LDS

—57—

Girardville, Pa.

AUDRŲ PAGIMDYTI
2-11-44

PHILADELPHIA, PA NEBŪKITE NERVUOTI

(Tąsa)
Bet tokių vištų, mūsų laimei, ne tiek jau 
daug. Šiaip ar taip, mes priversime juos 
ištraukti pinigines. Jeigu jie mano, jog 
tiktai mes savo lėšomis kursime ištisus 
pulkus ir ginsime jų dėžes, tai jie labai 
apsirinka.

Barankevičius pagalvojo, kad tie žo
džiai jam taikomi.

— He... hmm... taip! Tačiau ne visi ly
giai turtingi.

Jausdamas, kad Barankevičius gali 
tuoj pasakyti Potockiui ką nors šiurkš
taus, į pašnekesį įsikišo Edvardas:

— Sakykite, grafe, jei ne paslaptis, 
kur žadate iš čia vykti?

— Jums galiu pranešti savo kelionės 
kryptį. Aš vykstu į Zdolbunbvą. Ten su
daromas mano pulkas, kuriam aš vado
vausiu. Tarp kitko, ar jūs dar nenusiun- 
tėte “valstybės viršininkui” 'raporto ir 
prašymo patvirtinti savo1 dalinio kari
ninkų laipsnių? — paklausė Potockis.

— Ne, — atsakė Edvardas. — Argi 
Pilsudskis būtinai tai tuųi patvirtinti?

— Taip, tačiau tatai neturi jūsų gąs
dinti. Jis tai padaiys neatsikalbinėdamas. 
Dabar-tokie laikai, jog formalumai ne
rūpi; Ar jūs taip pat galvojate sufor
muoti pulką? Na, matote! Lenkijos ar
mijos pulkininko laipsnis jums užtikrin
tas.

Edvardas užsidegė.
— Aš,grafe, jau penkerius metus turiu 

pulkininko laipsnį, o šiuo metu — pran
cūzų armijos pulkininko. Ir to šviežiai 
iškepto generolo nesirengiu klausti, ar 
jis teiksis jį man suteikti, ar ne...

Potockis prikando lūpą.
— Jūsų reikalas, grafe. Tačiau iš man

dagumo tai galima padaryti. Tatai stip
rina armijos autoritetą. Man Pilsudskis 
taip pat ne dievas. Tačiau aš priėmiau 
pulkininko laipsnį, mano broliai — taip 
pat. Ir nieko smerktino čia* nematau, — 
sausai pasakė jis.

Jis kaukštelėjo kulnimis:
— Leiskite, grafe, jus palikti. 'Aš ir 

mano palydovai turime pasilsėti, 
švintant mes keliaujame toliau.

Edvardas pats palydėjo Potockį į 
skirtąjį kambarį. Kai jie liko vieni, 
tockis tarė:

— Tiems ponams girdint, aš negalėjau 
visko pasakoti. Jų liežuviai ne taip stip
riai pritvirtinti, todėl svarbiausius daly
kus nutylėjau. Ar jūs. būsite malonūs 
ir galėsite šiek tiek užtrukti pas mane?

— Prašau! Aš klausau, grafe.
Jie susėdo prie stalo.
— Ar jūs žinote, jog Pilsudskis įsakė

pa-
Po-

Dr. A. R. Kritkausky
Sugryžo namo iš karinės tar

nybos Dr. A. B. Kritkausky, 
sūnus d. Kritkauskų, kurie gy
vena ant Pierce Creek Rd.

Trys metai atgal, kai jis 
įstojo armijon, buvo paskirtas Į 
prie ligoninės Fort Bragg, N.C. 
Dabar j iš paliuosuotas civiliam 
gyvenimui.

Baigęs Buffalo universitetą, 
jis gavo daktaro diplomą Buf
falo medikalėj mokykloj. Pir
ma, negu jis įstojo armijon, 
buvo vyresniuoju daktaru šta
be Wilson Memorial Hospital.

Dabar Dr. Kritkausky su sa
vo žmona ir dukterimi apsigy
veno savo naujame name, 130 
Main St., kur jis tęs medikalę 
praktiką.

LDS 8 kuopos organizatorių

visoje Lenkijos teritorijoje nuginkluoti 
vokiečius? — paklausė Potockis.

— Taip. Bet ne visados tatai įmano
ma... Pavyzdžiui, aš neturiu jėgų.

Potockis nepasitikėdamas pasižiūrėjo į 
Edvardą.

— Greitai priartės kunigaikštis Rad
vila. Paskui ištisa eilė smulkių legioni
ninkų dalinių suka į tą pusę. Jeigu jums 
dvi ar tris dienas pavyktų sulaikyti eša- 
loną, tai juos bus galima nuginkluoti. 
Juk mums reikia pabūklų, karo priemo
nių...

— Žinoma, jeigu man padės, tai aš 
juos nuginkluosiu. Tačiau turėkite gal
voje — apylinkės kaimuose prasideda su
kilimai. Pavyzdžiui, už dvidešimt kilo
metrų yra didelis sodžius Sosnovka; ten 
pono Zajončkovskio dvaras. Užteko Za- 
jončkovskiui atimti iš valstiečių' ginčyti
ną šieną ir rugius, ir mužikai griebėsi 
už šakių. Jis teturėjo dešimt legioninin
kų. Žinoma, šie negalėjo susidoroti. Ir 
valstiečiai legionininkus nuginklavo, ap
kūlė. O Zajončkovskiai vos išsigelbėjo. 
Cholmiankos sodžiuje — tas pat. O Pa- 
vlodzėje tikras sukilimas: ten nukovė 
dvarininką, iššaudė visus legionininkus.

Potockis klausėsi, stipriai sučiaupęs lū
pas.

— Visa tai smulkūs.' nemalonumai... 
Tačiau aš noriu jus supažindinti su Uk
rainos reikalais, — tarė Potockis.-

— Klausau.
— Jūs, žinoma, žinote, kad spalio pir

mą dieną galici j iečiai paskelbė nepri
klausomą Vakarų Ukrainos respubliką.

— Man tėvas Jeronimas apie tai pa
sakojo.

— Taip, tarp kitko, — kas tas vienuo
lis?

— Tai jėzuitas... Juo pasitiki kardino
las. Tai neblogas informatorius.

— A-a! Aš taip ir maniau. Jis, žino
ma, protingesnis negu tas riebusis įmo- 
nininkąs... Tačiau aš nukrypau! Varšu
voje mano, kad Galicija pirmiausia turi 
būti užimta — ten nafta, geležis... Iš 
karto mes protestavome .prieš tą planą 
— juk daugiausia mūsų dvarų Volinijo
je, Podolijoje, bet ne Galicijoje... Tačiau 
pilsudskininkai užtikrino, jog po Galici
jos tuoj griebsis Ukrainos. Su daugeliu 
paliestų šeimų mes tai apsvarstėme ir 
priėjome išvadą, kad Galicijos užėmimas 
nė kiek nekenkia mūsų planams, o at
virkščiai — mes turėsime saugų užnu
garį. Mes sutikome su sąlyga, jog į Ga
liciją Pilsudskis nusiųs savo rezervus ir 
Galicijos dvarininkų dalinius, o mes savo 
jėgas nukreipsime į Voliniją ir Podoliją.

Edvardas pritariamai linkterėjo gal- 
vą. ..

kitus lape-

Tautiškas 
parengimą

“Cigarų Susaidei” Nesiseka
Pas mus smetonininkų cen

trą, kuris čia susitvėrė, lietu
viai vadina “Cigarų Susaide.” 
Mat, taip juos pavadino vienas 
žymus lietuvis, kuris sakė: 
“Vyrai, jūs šita smetonuota ta
ryba nieko daugiau neatsto
vauja, kaip tik šį cigarą.”

Bet smetonininkai yra aki
plėšos ir tą jau įrodė. Pir
miausiai jie užgrobė Raudono
jo Kryžiaus ir Karo Pagalbos 
Komiteto valdybą ir bendrą 
Philadelph. lietuvių darbą su
griovė, kuris pirmiau buvo pa
sekmingas. j

Paskui rengė prakalbas, kad 
niekinti Sovietų Šąjungą, bet 
kad daugiau sukvietus žmonių, 
tai bandė panaudoti Raudono
jo Kryžiaus vardą, net jo var
du buvo išleidę lapelius, bet 
ir tas jiems nenusisekė, nes tą 
turėjo atšaukti ir 
liūs pasidaryti.

Kada Lietuvių 
Kliubas surengė
Raudonojo Kryžiaus naudai, 
tai tie ponai, kad svetimo dar
bo vaisius sau pasisavint, atėjo 
ir norėjo parengimą panaudo
ti savo garbei, bet kliubas 
jiems tą neleido, pareiškė, kad 
jis patsai rengia, patsai ir pi
nigus perduoda savo vardu.

Pamatė smetoniukai — lie
tuviški kryžiokai, kad jiems 
nesiseka, kad kur tik eina, tai 
lietuviai nuo jų nusisuka. Su
šaukė jie savo skodą, 1201 
Green St. Susirinko visos sme
toniškos septynios asabos. ži
noma, kad viskas eitų “pagal 
planą,” kaip Hitleriui, tai jie 
pasišaukė ir socialistą Joną 
Grinių ir kunigą Railą, pasta
rasis 3 metai iš Lietuvos at
vykęs ir smetoniniu raugu per
sigėręs.

Bet ir čia jie dejavo, skun
dėsi, kad lietuviai jų neklau
so, kad nesirašo ant blankų. 
Mat, jie nori surinkti milioną 
parašų ir siųsti prašydami pre
zidento Roosevelto, kad po ka
ro į Lietuvą, vietoj mirusio dik
tatoriaus Antano Smetonos, 
grąžintų jo sūnų Julių Smeto
ną amžinu lietuvių tautos dik
tatorium. Skundėsi, kad lie
tuviai supranta, kad jie para
šus renka tam, kad padėti 
lenkų reakcionieriams, nori 
Lietuva dovanoti lenkų šlėktų 
valdžiai, kuri sėdi Londone.

Pas mus dar yra vienas da
lykas, tai lietuviški kunigai 
rašosi į pašalpines organizaci
jas. Vieni sako, kad jie tą da
ro tam, kad paskui ten pra-

Lillian Kaminskaitė

Dėkavojam visiems geros 
valios Girardvillės lietuviams, 
kurie aukavo drabužių lietu
viams, nukentėjusiems nuo 
karo. Mes surinkome didelius 
glėbius gerų drabužių, nes gi- 
rardviliečiai visada atjaučia 
vargšų nusiskundimą. Ne tik 
drabužių, bet ir pinigais yra 
pluoštas surinkta, nes draugai 
žino, kad ir išlaidų pasidaro, 
reikia duoti drapanas išvalyti, 
lentų reikia pirkti, pasiunti
mas, ir kitos išlaidos.

Dėkui visiems aukotojams ir 
rinkėjams už pasidarbavimą. 
Toliau bus paskelbta spaudoj 
aukavusių, vardai.

. Adolf Dambauskas.

sa- 
ga- 
ne-

vedus savo politiką; kiti 
ko, kad po karo bus nauja 
dynė, kad daugiau žmogus 
galės gyventi kitą išnaudoda
mas, kad visi turės dirbti, o 
darbe pasitaikys, kaip visiems 
darbininkams, nelaimių, tai ir 
kunigai nori apsidrausti. Man 
atrodo, kad jie rašosi, kad lie
tuviams užkerus savo nelais
vę, kad sukėlus nesutikimus 
pašalpos draugijose.

Beje, sako, kad jauni lietu
vių kunigai jau mokosi už ba
ro alų šinkuoti, tai yra, ruo
šiasi būti bartenderiais. Gal 
tas ir neblogai, nes bartende- 
rių ir reikės.

£ia tenka pastebėti, kad pas 
mus seniau kalbėdamas sme- 
tonininkas Juozas Tysliava sa
kydavo, kad kaip tik rusai iš
tremia lietuvį į Sibirą, tai ten 
jį tuojau baltos meškos ir su
ėda. Dabar jis savo gazietoje 
jau rašo, kad Sovietai lietu
vius apkarstė aukso kryžiais 
už gerą darbą ir kovą prieš 
Hitlerį. Reiškia, “baltos meš
kos juos nesuėdė” ir “Sibire 
jie nesušalo,” kaip pirma Tys
liava žmones mulkino.

Stebėtina ta šaika smetoni
ninkų, jie visaip niekina Ame
rikos talkininkę — Sovietų Są
jungą, kuris išgelbėjo visą pa
saulį nuo hitlerizmo vergijos. 
Jie vis kalba prieš Sovietų Są
jungą, tartum Sovietai būtų 
pavergę Lietuvą, o ne Hitle
ris su lietuviškų smetonininkų 
pagalba. Bet manome, kad ne
ilgai jiems jau seksis apgau
dinėti ir tą mažą lietuvių bū
relį, kurį jie dar apgauna. 
Netrukus Lietuva bus išlaisvin
ta, ateis tada iš ten tūkstan
čiai laiškų, kurie numaskuos ir 
Lietuvoj Hitlerio agentus sme- 
tonininkus ir jų sėbrus Ameri
koje.

Ex-Tautininkas.

PIRKITE KARO BONUS

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
I

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4490

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
. OPTOMETRISTS

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

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

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

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

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

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

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

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

NATURAL
H

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 
department as pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

<t>

<f>

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

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

<

<♦>

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

<♦>

> O<
<l>

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas EV. 4-8698

aplikaciją ir dabar patampa 
LDS 6 kp. nariu.

Susipažinkite su jauna advo
kate, Lillian Kaminskaite, nau
ja LDS 6 kp. nare. Jinai bai
gė mokslą Cornell University 
Law School vasario mėn., 1944 
m., su Bachelor Degree of Law, 
taipgi birželio mėn., 1941 m., 
Bachelor of Art. Tai pirmutinė 
lietuvaitė šiame mieste baigusi 
advokato mokslą.

Jinai yra draugų Marijonos 
ir Juozo Kaminskų duktė. Jos 
tėvas yra LDS 6 kuopos narys, 
motina yra “Laisvės” skaityto
ja.

Sveikinu Lillian ir linkiu jai 
geriausio pasisekimo naujoje 
jos profesijoje.

So- 
su- 
iš-

Maskva. — Bal. 30 d. 
vietai visuose frontuose 
naikino bei iš veikimo 
mušė 24 vokiečių tankus ir 
nušovė 43 jų lėktuvus.

Šveicarijos radijas pra
nešė, kad nacių užimtoje 
šiaurinėj Italijoj areštuotas 
Mario Badoglio, maršalo 
Badoglio sūnus.

Anglai atmušė stiprias ja
ponų, atakas rytinėje Indi
joje.

Amerikos lakūnai vėl at- 
J. K. Nvuatinskitmė. akavo japonus Trukę.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdčslo valandoj krcipkitčs pas mus. Patarnavimas 

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

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

459 A
(Skersai nuo Republic Teatro)
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MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
REIKIA KARINIŲ DARBININKŲ

VYRAI IR MOTERYS 
PILNAM IR DALIAI LAIKO 

Lydytojų 
Mechanikų

Metalo Darbininkų 
Pagelbininkų

Paprastų Darbininkų, tt.
SU AR BE PATYRIMO 

GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS
REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 

Kreipkitės j Dirbtuvės Ofisą

L. O. KOVEN & BRO., INC. 
First St. ir Paterson Plankroad 

HOBOKEN, N. J.

BUŠŲ OPERATORIAI

PILNAM-DALIAI LAIKO
Mokama Laike Mokinimosi

DIENĄ AR NAKTĮ
Viršlaikiai Po 48 Valandų

MATYKITE MR. BOEWIG

TAIPGI
MECHANIKAI 
MECHANIKŲ 

PAGELBININKAI
DIRBTUVĖS DARBININKAI

(Pagelbiniai)
SANDĖLIO RAŠTININKAI

PILNAM-DALIAI LAIKO
Dieną ar Naktį 

Gera Alga 
5Ų> Dienų Savaite 

Daug Progų Viršlaikiam 
BŪTINA PRAMONĖ

(117)
KREIPKITĖS MR. WEVERBAUER

BEE LINE INC.
ĮKAITINTI mic.h. seimelio 

KYŠININKAI
Lansing, Mich. — Teis

mas įkaitino dar du Michi- 
gano valstijos senatorius, 
du buvusius valstijinius se
natorius ir penkis dabarti
nius Michigano seimelio at
stovus, kad jie tūkstančiais 
dolerių ėmė kyšius, kovoda
mi seimelyje prieš tam tik
rų nuosavybių aptaksavi- 
mą. Be to, įkaitinta devyni 
kyšių davėjai bei jų tarpi
ninkai.

Pirmiau gi, sausio 22 d. 
buvo įkaitinti 26 seimelio 
nariai ir kiti asmenys už 
kyšių ėmimą ir davimą.

OPERATOR1AI IR DARBININKAI 
BENDRAM DARBUI 

PRIE UNIFORMŲ 
VYRAI IR MOTERYS

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. 
BEN GREENHOLTZ

476 KNICKERBOCKER AVE., BROOKLYN.
 (110)

MOTERYS, MERGINOS, VETERANAI 
PILNAM AR DALIAI LAIKO, LENGVAM 

DARBUI. LINKSMOS APLINKYBES. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

BOX 136, EQUITY, 113 W. 42ND ST.
(106)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Rezidencijiniame Viešbutyje. Geros Algos 

Geros darbo sąlygos. Kreipkitės j Housekeeper.
HOTEL DORSET. 30 W. 54TH ST.

(107)

EKSPERTAI PAKUOTOJAI
Į Pundus Rišti Audimus 

NUOLATINIS DARBAS.
VIRŠLAIKIAI

DAVID BICKERTON
48 LISPENARD ST.,

DARBININKŲ SVEIKATA (UI)

Nassau St., 
Rockville Centre, L. I.
Reikalingas Atliekamumo 

Pareiškimas.
(106)

SIDABRO AR VARIO 
LYDYTOJAI 

DAILIAM DARBUI
Puikiausia proga kariniame fabrike 
vyrams nuo 26—38 metų amžiaus, 
kurie yra dirbę prie džiulerių ar 
dailiųjų metalų virinimo; nuolat, 
ne-sezoninis darbas karo ir taikos 
metu. Telefonuokite ar rašykite dėl 
pasimatymo; reikalingas atliekamu
mo certifikatas iš U.S.E.S.
EASTWOOD-NEALLEY Corp.
28 JORALEMON ST.,

BELLEVILLE, N. J.
BE. 2-4010.

MECHANIKAI, PAGELBININKAI, 
ELEVATOR, 

puikiausia proga ; būtina pramonė. 
THE MAINTENANCE CO..
453 W. I2n<l St., N.Y.C.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
daug reiškia ir stebėtina Ta
rybinių žmonių sveikata ir kū
no gajumas. O kai dėl psicho- 
neurozų, tų visokių nervinių ir 
protinių pabėgimų, tai tokių 
reiškinių ten labai esą reta, 
nes jie ten turį tam specifiš
ką vaistą — aukštą moralą!

VYRAI 
VAŽINĖTOJ AI 

VYRAI PRIE BUFETO 
AUTOMOTIVE MAŠINISTAI 

AR MECHANIKAI 
Laikas ir pusė už viršlaikius. 

MEYER MOTOR PARTS, 
146-06 HILLSIDE AVE. 

JAMAICA, L. I.

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

HARDBOARD PRODUCTS 
REPUBLIC 9-2480

(107)

NAKTINIS APVALYTOJAS
(107)

PRANEŠIMAI IŠ
KITUR

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

SALADŲ IR SANDWICH DARYTOJAS 
BROILERIŲ VIRĖJAI $55.

MAISTO PATIKRINTOJAS IR 
KASIERIUS $40.

ENDURO RESTAURANT
FLATBUSH, PRIE DeKALB AVE., 

BROOKLYN.

$

(110)

Puikiausias štabas atsidaro 
naktimis, aptvarkymo darbas.

5 DIENOS
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

DARBAS PRASIDEDA 6 P.M.

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. nepaprastas susirin

kimas įvyksta geg. 4 d., 7:30 v. v. 
Visų kuopos narių 
šiame susirinkime, 
mai LDS Centro 
gai, žinokite, kai
rovė priklauso nuo tinkamų išsink- 
tų urėdų. Taipgi turime ir kitų 
svarbių reikalų šiame susirinkime. 
— D. G. J. pirm. (104-105)

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
OFISĄ

60TII STREET MEZZANINE.

pareiga dalyvaut 
nes bus balsavi- 

Valdybos. Drau- 
organizacijos ge-

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 4 
geg., 8 v. v. Buzelio salėje, At

lantic ir Crescent. Visi nariai daly
vaukite, nes bus Centro Valdybos 
balsavimai. (104-105)

d. Bloomingdale’s
(iii)

VISŲ KOLONIJŲ ATYDAI
šluomi pranešame, kad PRANE

ŠIMAI IŠ KITUR bus garsinami du 
sykius vieton tris sykius, kaip kad 
pirmiau. Priežastis — stoka vietos 
laikraštyje. Todėl prašome organi
zacijų valdybos narių tai jsitėmyti.
— Laisvės Administracija.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 5 d. 
geg. Liet, salėje, 315 Clinton St., 
7:30 v. v. Susirinkimas bus svar
bus, tad visos būtinai turime daly
vauti. — M. K. (104-105)

DIENINIAI SANDELIUI VYRAI
Puikiausias štabas atsidaro 

vyrams prie krovinių

EASTON, PA.
Sekmad., geg. 7 d., įvyks LLD 13 

kp. susirinkimas, 2:30 v. dieną, 
YMHA salėje. Walnut ir Ferry Sts. 
Malonėkite visi dalyvauti. — Sekr.

(105-106)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, geg. 7 d., 1 vai. dieną. 
YMHA salėje, Ferry ir Walnut gat
vės. Visi nariai malonėkite dalyvau
ti susirinkime. Turime daug svar
bių reikalų aptarti. — Evelyn Fa
rion, Sekr. (105-106)

5 DIENOS
40 VALANDŲ SAVAITĖ

KREIPKITĖS J EMPLOYMENT 
OFISĄ

60TII STREET MEZZANINE.

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 7 d., 2 vai. dieną, 15-17 Ann 
St. Kviečiame visus dalyvauti šia
me susirinkime, nes apart kuopos 
svarbių reikalų, turėsime nutarti 
kaslink mūsų susirinkimų vasaros 
sezonu. Taip pat turiu priminti tiem 
draugam, kurie dar neužsimokėjo 
metines duokles, ateikite ir užsimo
kėkite. — V. Žilinskas. (105-106)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 7 d. geg., 4 vai. dieną, 
155 Hungerford St. Kviečiamo visas 
nares

Bloomingdale’s
(.111)

dalyvauti. — V. K.
(105-106)

sekr.

VALYTOJAI 
SANDĖLYJ VYRAI 

BERNIUKAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 

SAVAITĖ

John Wanamaker
9th ST. IR BROADWAY

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

Paliuosavimų. (108)

DŽIANITORIAI 
PASIUNTINIAI
QUEENS BANKUI

GERA ALGA 
Patyrimas Nereikalingas 

JAMAICA 6-3200, EXT. 55

VYRAI!
VYRAI! 
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI 

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite.

APVALYTOJAI
Pagelbėjimui išsiuntimų rūme

$27.50 Į SAVAITĘ
5 DIENŲ SAVAITĖ

Laikas ir pusė už viršlaikius
MADDOCK & MILLER

129 — 5TH AVE., N. Y. C.
(Ui)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS
NUOLATINIS LENGVAS DARBAS 
MODERNIAME MAISTO FABRIKE

NATURAL SUGARS, INC.
601 W. 26TH ST.

11-TOS LUBOS.
(107)

(111)

REIKALINGI VYRAI
Visokiem darbam pieninėje dirbtu

vėje. Patyrimas pageidaujama, 
bet nėra reikalingas.

DAIRYMEN’S LEAGUE
19th St. ir Avenue B, Manhattan. 

GRainercy 5-5008.

BERNIUKAI, lengvas sandėlio darbas. Pri- 
segioti tikietukus. Išdalyti darbų. Gera proga.

Pakilimai. Robin Red Breast Co.
19 W. 34th St.

MOTERYS VALYTOJOS ofisų būdinke. Da
liai ar pilnam laikui. Geros darbo sąlygos.

49c f VALANDĄ. MR. WATERS.
74 TRINITY PLACE, WHITEHALL 3-6515.

(107
(107

(108)

JOHN WANAMAKER
9th ST. IR BROADWAY

REIKALAUJA
VALYMUI MOTERŲ

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

Kreipkitės į Personnel Offisą. 12-tos 1 
IŠ būtinų darbų reikia turėt USES 

Paliuosavimą.

MERGINOS 
OFISO DARBUI

Gera alga laike mokinimosi. 
Garantuosime darbą po karo. 
COOK COFfEE CO.

141 FRELINGHUYSEN AVEU
NEWARK, N. J.

(110)

BERNIUKAI
Kirpimų Departmente 

Pokarinė Ateitis.
JOSEPH LOVE, INC. 

1333 BROADWAY 
(9-tos lubos)

BERNIUKAI
NORINTI DIRBTI

Priėmimo ir Išsiuntinėjimo Departmente 
Patyrimas nereikalingas. Gera pradinė alga.

ELLAY STORES
229 — 4TH AVĖ. (U-TOS LUBOS)
_______________________________ (107)

VYRAI reikalingi darymui šniūrinių tinklų. 
Tinkanti vyrai gali uždirbti $25 j dienų. Ap

sigynimo darbas. Kreipkitės j 
M. & K. MARINE CORPORATION

44 WHITEHALL ST. BO. 9-0944.

(106)

PALIŠIUOTOJAI IR PAGELBININKAI. GE
RA ALGA. AJAX INSTRUMENT CO.,

18 RICHARDSON ST.. BROOKLYN.
(106)

PAPRASTI DARBININKAI
$1 Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GEO. C. LAMBROS
64 FULTON ST., N. Y.

(106)

STALIOR1AI
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. 

STANLEY DISPLAYS, INC., 
442 W. 42ND ST.

(106)

VYRAS VIDAUS RUOŠAI 
$29.00, VIRŠLAIKIAI, 

APMOKAMOS VAKACIJOS. 
Kreipkitės į Timekeeper

PRINCE GEORGE HOTEL, 15 E. 27TH
(107)

ST.

PIPE FITTER PAGELBININKAI 
& PAPRASTI DARBININKAI

Kreipkitės j Timekeeper
PRINCE GEORGE HOTEL, 15 E. 27TH ST.

(106)

VYRAI
IŠSIUNTIMŲ RŪME IR 

SANDELIO 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 UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

NITUOTOJAI
(RIVETERS)

GREIT REIKALINGI

MOLDERIAI
DARBININKAI
Naktiniai Šiftai.
Reikia Paliuosavimo.

MAŠINŲ
PAPRASTI
Dieniniai ir

Iš Būtinų Darbų
COLUMBIA MACHINE WORKS

255 CHESTNUT ST., BROOKLYN.
B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.

(105)

KALVE
RANKINIAI KALVIAI 
MAŠINOM KALVIAI

KALVIŲ PAGELBININKAI
100% KARINIS DARBAS

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.
COLUMBIA MACHINE WORKS

255 CHESTNUT ST., BROOKLYN. 
B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.

(105)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

(107)

PAGELBININKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI 

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė. 

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
73c J i(ALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

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

Berniukai - Vyrai
DALIAI LAIKO 

RYTAIS JEI GALIMA 
RAŠTININKAI IR VYNIOTOJAI 

IŠSIUNTINĖJIMŲ 
DEPARTMENTE

Didelė Apdraudos Kompanija 
DOWNTOWN NEW YORKE 

Kreipdamiesi nurodykite savo amžių 
ir kiek pageidaujate algffls.

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

(105)

MAŠINISTAI 
DIRBTUVĖS NAMUI.

KONTRAKTORTAI 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.

TYPIST—STENOGRAPHER
$30 Į SAVAITĘ

5 DIENŲ SAVAITĖ
PASTOVUS DARBAS

M. & D. MILLER, INC.
12§ — 5TH AVĖ., N. Y. C.

MERGINOS (3)
LENGVAS PAKAVIMO DARBAS 

5 DIENŲ SAVAITE
$21.88

Reikalingas atliekamumo paliūdijimas
MANIFOLD SUPPLIES CO.

188 — 3RD AVENUE 
Brooklyn.

(106)

MERGINOS, lengvas sandėlio darbas, 
gioti tikietukus. Išdalyt darbų. Gera

Pakilimai. Robin Red Breast Co.
19 W. 34th St.

Prise- 
proga.

(106)

R AŠTININ KĖ—P R AD IN Ė
. Centralinis Ofisas Krautuvių Organizacijos. 

Pageidaujama gražus rankraštis.
40 VALANDŲ SAVAITĖ
GERA PRADINĖ ALGA

ELLAY STORES
229 —4TH AVĖ. (U-TOS LUBOS)

(107)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbas.

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE

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

(ID7

REIKIA MOTERŲ

MERGINOS
BŪTINAM 

KARINIAM DARBUI
KREIPKITĖS

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

BROOKLYN.
(107)

NAMŲ UŽLAIKYMUI
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

GERA ALGA.
UNIFORMOS NEMOKAMAI 
DARBAS KAFETERIJOJE 

PRIE

U. S. NAVAL BASE 
Gale East 33rd Street 

BAYONNE, N. J.
SKAMBINKITE MR. BECKER

BAyonne 3-0025

CANTEEN FOOD SERVICE 
ATSINEŠKITE SU SAVIM ŠĮ SKELBIMĄ, 

TAIPGI ATSINEŠKITE PILIETINIŲ
POPIERŲ CERTIFIKATĄ.

(107)

Dino OPERATORĖS
Patyrusios

VAKARINIS DARBAS
3 VAKARAI I SAVAITĘ

6 IKI 9
Didelė Apdraudos Kompanija 

New York City.
Kreipdamosios nurodykite savo 

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

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

RAŠTININKES
PILNAM LAIKUI 
DALIAI LAIKO

Didelei Apdraudos Kompanijai

‘ 5 DIENŲ SAVAITĖ
Kreipdamosios nurodykite savo am

žių ir patyrimą, jei turite

BOX NO. 302,
20 WEST 48RD ST., N. Y.

kokį.

CITY
(105)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM- TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUO8 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST J23RD ST., N. Y.

(X)

ELEVEITERIŲ OPERATORĖS
East Side Viešbutyje. 

Gera Alga.
Linksmos darbo sąlygos.

KREIPKITĖS Į MR. MARTIN

THE BEVERLY HOTEL
^25 East 50th St.

(105)

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 Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga.
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

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

(107)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 7 d. geg., 6 v. v., 

Liaudies Name, įvyks labai svarbus 
visuotinas mūsų organizacijų narių 
ir Veikiančio Komiteto susirinki
mas. Pastarajam susirinkime likosi 
nutarta laikyti reguliarius susirin
kimus kas pirmą sekmadienį. Pra
šoma nelaikyti jokių susirinkimų šį 
pirmą sekmadienį mėnesio. Visi tu
rime žinoti kaip yra svarbu laikyti 
visuotini narių susirinkimai sykį į 
mėn. Gesas aprubežiuotas, piknikai 
negalima rengti. Mes turėsime 
bai svarbų susirinkimą. — Sekr.

(105-106)

ELIZABETH, N
Elizabeth, Linden ir 

mezgėjų susirinkimas įvyks sekma
dienį, gegužės 7 d., 5 v. v., 408 
Court St. Draugės, dalyvaukite šia
me susirinkime, nes turime 
darbų nebaigtų.—L. Sheralis, 

(105-106)

apylinkės

daug 
sekr.

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinis Motinų Dienos 

nėjimas įvyks 7 d. gegužės, 2 vai. 
po piet, 414 Green St. Bus rodomi 
krutami paveikslai 
žus 
čia

pami-

Tania,” gra- 
koncertas ir kalbėtojai. Kvie- 
Moterų Kliubas. (105-106).

la-
S.

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 kp. susirinkimas įvyks 7 

d. geg., Maple Park. Pradžia 2 vai. 
dieną. Kviečiame visus narius daly
vauti. (105-106)

CLIFFSIDE, N. J.
Sekmadienį, 7 d. gegužės, 3 vai. 

po pietų įvyks prakalbos apie Mas- 
kvos-Teherano konferencijų tarimus. 
Prakalbas rengia IWO 3118 skyrius 
savo patalpoje 324 Anderson Ave., 
kampas Cliff St. Prakalbą sakys 
Russki Golos red. B. Borisoff. Kvie
čiame visus Cliffsidės ir 
lietuvius, mokančius rusų 
silankyti į prakalbas.—T.

(105-106)

apylinkės 
kalbą, at- 
Litvinovič.

iri* it iH •

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas
WHITMAN’S CHOCOLATES

415 RACE ST.

Kreipkitės į
Employment Office

NEW YORK
Shipbuilding Corp.

Broadway & Fairview

HAISS MFG. CO.
141ST ST. & CANAL PL., BRONX

(108)

MERGINOS
Vyniojimui ir pakavimui choco

late saldainių kavalkų; nuolatinis' 
darbas apskritų metų; gera 
Kreipkitės:

BREWSTER IDEAL CHOCOLATE
60 NASSAU ST., NEWARK.

VIRĖJOS

alga.

co.,

(106)

PARDAVIMAM ŽMONIŲ

Camden, N. J

(114)

PHILADELPHIA, PA.
(111)

MECHANIKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė. 

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
$1.02 Į VALANDĄ 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai. 
HAISS MFG. CO.

141ST ST. & CANAL PL., BRONX
(R

VYRAI AR BERNIUKAI
KAIPO PASIUNTINIAI
Gera Alga. Su Viršlaikiais, 

jeigu ’ pageidaujama.
Kreipkitės

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

(105)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI 

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitėt

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

. N. Y. C. . ■ (X)

Viršaus 38 m. ar medikalial paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinė darbas. Gera alga. 

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

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

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

PENKTADIENĮ.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

_______________________________ (117)
IŠ PO VANDENS DUMBLO KASIMO 

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

Kreipkitės į ofisą
HENRY DU BOIS* SONS CO.

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

REIKIA
Patyrusių prie Pagelbėjimų

Kreipkitės

LANE BRYANT
15 HANOVĘft PL

BROOKLYN.
(106)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
> (m)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

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

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

s 427 5th Ave., Brooklyn.
(106)

STENOGRAPHERS 
ir 

TYPISTS
Pilnam ir Daliai Laiko 

Didelei Apdraudos Kompanijai
5 DIENŲ SAVAITE

Kreipdamosios nurodykite savo am
žių ir patyrimą, jei turite kok|. '

BOX NO. 302
20 WEST 48RD ST., N. Y. CITY 

(105)

NAKTINĖS OFISO VALYTOJOS 
KREIPKITĖS ROOM 428 

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

.■ x • Z '■ ■

. ...............
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TEATRAI

Petras Cibulskis 
Sužeistas Darbe

Pereitą antradienį Petrą Ci- 
bulskį, mūs organizacijų kuo
pų sekretorių, Maspethe, išti
ko skaudi nelaimė, darbe tapo 
apdegintas. Kaip toji nelaimė 
ištiko jį ir kaip sunkus sužei
dimas, kol kas nėra žinios, ta
čiau aišku, jog ne visai lengva, 
jeigu nuvežtas į ligoninę — 
Swedish Hospital, Rogers Ave. 
ir Sterling Place, Brooklyne.

Vėliname draugui ištvermės 
iškęsti skausmus ir greit pa
sveikti.

Eugene Dainius Parvy
ko Atostogų

Pereitą antradienį, tėvams 
netikėtai, parvyko iš kariškos 
tarnybos atostogų Eugene Dai
nius, laisviečių Genės ir Juo
zo Dainių sūnus. Pripuolamai 
ir jam pasitaikė atlankyti ser-

EUGENE DAINIUS

per-

apsiėjimas su ligo-

Dienraščiui Vilniai Aukos
Suvažiavimo Proga

Brooklyniečiai! Skubinkitės 
prisidėti prie pasveikinimo 
dienraščio Vilnies suvažiavimo 
proga, šią savaitę dar 
jo šie asmenys:

Petras Kapickas
Geras Brooklynietis
William Skuodis
Leonas Grikštas
Ignas Sutkus
A. Dagis
A. Balčiūnas
J. Laurinavičius
V. ir O. Čepuliai

prisidė-

$10
$10

$5 •

$2.50
$2

Jonas ir Sof. Tamsonai 
Alex ir Dom. Veličkai 
A. Skirmontas 
M. Stakoff
Frank Budrioms
P. Mingelas
Hipolitas Kanaporius 
Leon Gavrilovič
K. Briedis
K. Kaulinis

$2

$i
$1

$1
$1
$1

Minėdami Gegužinę, N 
Y. Komunistai, Gavo 

1,000 Nariu

Tolimas Svečias 
Jūrininkas

$i
$1

V.

' F

$i
$i
$i

$1
$1.
$1
$1
$1

50c
įplaukų

Pereitą antradienį laisvie
čius atlankė Petras Yocums- 
kis, iš Haverhill, Mass., jūri
ninkas, sūnus veiklių demokra
tijos rėmėjų, senų Laisvės skai
tytojų. Petras jau senokai ran
dasi veiklioje tarnyboje, daug 
kur lankęsis, daug ko matęs ir 
pasiryžęs energingai eiti 
reigas ir toliau.

Tarp Lietuvių

pa-

P. Petrauskas 
K. Juknys 
J. Rušinskas 
J. Dobrow 

Mik u lėnas
V. Bovinas 

Krunglis 
F. Reinhardt 
P. Babarskas

- V. Bunkus 
P. Pakalniškis 
J. Gasiunas 
Leo Nakvidavičius 
Viso per mane yra

$109.50. Kiek kiti brooklynie- 
čiai turi surinkę, dar nežinau. 
Tačiau abejoju, kad kas būtų 
mane pralenkęs. Jei atsiras, 
tai karštai pasveikinsiu. Penk
tadienį visos aukos turi būti 
pasiųstos Vilniai. Kurie dar ne- 
prisidėjote su pasveikinimu, 
prašome tuojau kreiptis į Lais
vės raštinę ir prisidėti.

P. Buknys.

Kas Sveikina Vilnies 
Bendrovės Dalininkų 

Suvažiavimą

Petras Juknys, buvęs brook- 
sekmadienį 
kempės pa
ti raugais ir

lynietis, praeitą 
buvo parvykęs iš 
simatyti su savo 
pažįstamais.

Šiuo laiku Juknys, būdamas 
kariuomenėje, lanko žurnalis
tikos kursus. Jis gerai atrodo.

Neseniai tapo paliuosuotas 
iš kariuomenės ir parvyko iš 
Australijos Albertas Lukošiū
nas, buvęs brooklynietis. Aus
tralijoj Albertas išbuvo apie 
pusantrų metų.

Iš San Carlo Opera Co.
Center Teatre

Puošniame ir ' patogiame 
Center Teatre, Rockefeller 
Center, New Yorke, antra (ir 
paskutinė) savaitė stato ope
ras keliaujanti operų trupė — 
San Carlo Opera Company. 
Man teko matyti jos perstato
mą operą “Faust” pereito šeš
tadienio popietį.

Kompanija, kaipo seniausia 
ir populiari keliaujanti operos 
trupė, susidedanti iš 150 muzi
kos, dainos, vaidybos ir baleto 
talentų, ištiesų turi savo eilėse 
puikių vaidylų ir žavių balsų. 
Minėtame perstatyme Margue
rites rolę dainavo-vaidino Ma
ry Henderson, o Fausto — Eu
geno Conley. Abiejų 
žavūs, vaidyba puiki.

visagalį1
perstatė Harold Kra- 

Kiti vadovaujančiose ro- 
buvo: Stephan Ballarini, 

Dale, Fausto Bozza, Phi-
Falco, taipgi choras, ba-

balsai
Taipgi
Mefis-

Scena iš filmos “One Inch from Victory, antra sa
vaitė rodomos Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke. Greta šios, rodoma “The Negro Soldier.”

gančią motiną. Jinai tik 
eitą sekmadienį grįžo iš ligo
ninės po operacijos ir šiuo tar
pu ilsisi namie. Motinai sve
čias yra ir geru pagelbininku, 
kadangi
niais jam ne naujiena, bet da
lis tarnybos, nes Eugene dirba 
ant ligoninės laivo, ligoninių 
bazėse ir tame darbe jau yra 
pabuvojęs ir užjūryje. Apie 
motinos ligą jisai nežinojo, tė
vai nebuvo jam apie tai pra
nešę, kad jo neapsunkinti rū- 
pestimi.

New Yorko komunistai bu
vo paskelbę mobilizaciją per
eitą sekmadienį gavimui naujų 
narių ir užrašinėjimui angliško 
darbininkų dienraščio Daily 
Worker. Obalsis buvo, jog pa
didinta partija bus daug ga
lingesniu įrankiu karo laimė
jimui ir kad šiemet, nesant 
reikalo pašvęsti dieną para
dams, bent dalis gegužinės iš
vakarėse pripuolančio sekma
dienio būtų pašvęsta budavoji- 
mui partijos.

Mobilizacijoj aktyviai daly
vavę 1,500 narių ir grįžę iš 
darbo su 1,000 naujų narių. 
Visoj valstijoj norima gauti 
10,000 naujų narių laikotarpy
je nuo pradžios metų iki kon
vencijos, kuri įvyks 14 gegu
žės.

Pora Batų Vaikams 
Be Štampu

P. Kapickas $10

Stanley Rutkūnas
Lietuv. Kom. Kliubas
V. Rudaitis

Surinko Jurgis Kuraitis.

$10

Stasys žurauskas atsiuntė 
motinai ir sesutei Onai Pran- 
kaitienei laiškutį iš Pacifiko 
pakraščių. Rašo, kad jam vis
kas gerai. Jisai sveikina visus 
savo pažįstamus brooklynie- 
čius. P. Š.

LDS 1 Kuopos Nariai- 
Dalyvaukite Mitinge!
Ketvirtadienį, gegužės 4 

dieną, Laisvės salėj įvyks svar
bus LDS 1-mosios kuopos na
rių susirinkimas. Jame, be ki
tų dalykų, bus balsavimas Cen
tro Valdybos.

Todėl kiekvienas narys ir 
narė, kurie tuo laiku nedirbsi
te, kuriems tik sąlygos leis, 
prašomi būtinai dalyvauti mi
tinge.

Mitingas prasidės 8 vai. va
kare. N. A.

Kainų Administracija pa
skyrė išpardavimui be štam
pų penkis milionus porų batų 
vaikams, bet ne visokių, o tik 
sekamo dydžio (sizes) 81/2 iki 
12 ir visai mažų mergaičių 
berniukų nuo 12^ ii’ iki 3.

Išpardavimas be štampų tų 
batų' prasidėjo su gegužės 1- 
ma ir tęsis iki 20-tos. Tų batų 
kainos gali būti mažiau, bet 
neturi būti daugiau $1.60 
rai.

ir

po-

Pienvežis rado trijų savaičių 
'amžiaus mergytę, pamestą 132 
Park Place, Brooklyne.

V

4.

seniems ir sveikiems.

5.

Ir Brooklyniečiai Neuž- 
sileidžiame Vaiky 

Skaičiumi

m., nu- 
mėnesių 
jis sub
jūri n i n-

Joseph Gerval, 38 
teistas nuo 15 iki 30 
kalėti, kaltinimu, kad 
ve j apvogęs miegantį
ką, Joseph Wilson, kuris, ta
čiau, laiku išbudęs, pasivijęs 
bėgantį Gerval ir pagavęs.

labai gražų 
tofelį 
vitt. 
lėse 
Ivy 
line
lėtas, orkestrą, kurios vedėju 
yra Emerson Buckley. Scenos 
direktoriumi Mario Valle.

Kitose operose vadovaujan
čiose rolėse vaidina tūli kiti žy
mūs aktoriai.

“Faustas” dar bus pakarto
tas gegužės 4-tos vakarą. Ki
tos šią savaitę vaidinsimos 
operos: geg. 5 — “Rigoletto,” 
geg. 6-tą po piet “La Travia
ta,” geg. 6 vakare — “11 Tro- 
vatore,” geg. 7 po piet, — 
“Barber of Seville,” geg. 7 va
kare — “Aida.” šis vaidinimas 
bus paskutinis iki sekamo se
zono.

Įžangos populiarės — 
90 iki $2.40 (su taksais).

Lankėsi Tolimas Svečias
Pereitą pirmadienį atlankė 

laisviečius ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Centrą to
limas jaunas svečias Art Nor
kus. LDS Centro raštinės dar
bininkės Elsie Gasiūnienės bro
lis, originaliai iš Pittsburgh, 
Pa., bet šiuo tarpu — iš visos 
Amerikos, savo profesijos rei
kalais tik keliaująs Pittsbur- 
gho link, kurį tikisi pasiekti 
tik kada nors birželio mėn.

Art Norkus groja žymioj 
keliaujančioj Henry Busse or- 
kestroj. Iš New Yorko išvyko 
į Utica, N. Y.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. ir ALDLD 138 kp. 
susirinkimas įvyks ketvirtadieni, 
geg. 4 d. Rusų Salėje, 56-58 61st 
St., 8 v. v. Prašome skaitlingai su
sirinkti, turime svarbių dalykų ap
tarimui.—V. Karlonas, org.

(104-105)

nuo

Keturi neregiai darbininkai 
Brooklyne apdovanoti karo bo- 
nais už labai gerą produkciją 
karo darbe.

Mrs. Catherine Peterson, 25 
m., mirtinai susižeidė nukritus 
ar nušokus nuo stogo namų, Į 
833 Amsterdam Ave.

BROOKLYN

L4B0K LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikui 
Bteiėius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Karnos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergrecn 7-6868

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

Neseniai New Yorkas pasi
garsino vieni po kitų gimu
siais ketvertuke, o paskiau 
trijuke vaikų, o mes Brookly
ne į tai žiūrėjome su užvydu, 
visai nežinodami, kad ir mū
sų laimikis jau netoli.

Mrs. Virginia Romano, 26 
m., 136 Boerum St., pereito 
pirmadienio rytą Brooklyną 
apdovanojo trijukais vaikais, 
dviem 5 svarų mergaitėm ir 4 
svarų berniuku. Berniukas pa
dėtas inkubatoriun dėl jo ma
žumo. šiaip visi kūdikiai esą 
normalūs, sveiki, nors mano
ma, kad jie pribuvo mėnesiu 
per anksti.
\ Mr. ir Mrs. Frank Romano 

jhu turėjo sūnelį Joseph, 7 m. 
ir žinojo, kad šį kartą susi
lauks trijų, bet laukė jų tik 
už mėnesio. Vyrui išėjus dar
ban, motina pajuto valandą 
ateinant. Paskubomis, ji nuve
dė vaikutį netoliese esamon 
vaikų priežiūron, ten gavo sau 
dvi palydoves ir nuėjo ant 
Graham Ave. šaukti taksės. 
Bet veltui jos mojavo prabė
gančioms taksėms per 15 mi
nučių. Pagaliau, grįžtąs iš 
naktinio šifto gaisragesis suti
ko joms pagelbėti. Vos spėjus 
įsėsti mašinon pirmasis kūdi
kis apsiskelbė, antrasis pribu
vo- 8 minutom vėliau, netoli li
goninės, o trečias dar 15 mi
liutų vėliau, jau Swedish ligo
ninėj, bet dviėm aukštais že
miau planuotos vietos, keltu
ve.

Sąjūdyje niekas neatsiminė 
gerojo gaisragesio net pavar
dės paklausti, tėvas paskiau 
paskelbė jo pajieškojimą 
laikraštį, kad galėtų jam 
dėkoti.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
O STANLEY MISIŪNAS

v K< —

e
SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
' DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja anl 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

»4950

OOlVi 
■AADISOH

$495°

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

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 — 

MEDEKALI8 IŠTYRIMAS $2.

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVE
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. K A L - D A K nuo Rheumatizmo, 
Arthritis, Neuritis, 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 Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie 
pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra 
$1.65, 
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų;

dvi bonkos už $3.00.

slogas pagauna 
gerai; 150 tab.

per
pa-

Š
4

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

(Jsist. 28 m.)

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

250 tabs. $1.50.
F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.

P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
užkietėjimo, tik vienas doleris.
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 užsisenėjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.
BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. 
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

6.

8.

9.

10. Ekstra

su-

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

Ralph Cutrone, 24 m., 
laikytas po $125,000 kaucijos 
kaltinimu apiplėšus vaistinin
ką. Cutrone esąs pabėgėlis iš 
kariuomenės.

■ Mrs. Jane Fosdick Ryle, 31 
m., turtinga ponia, staiga mi
rė šeštadienio vakarą puotau
dama su draugais puošniame 
Chambord restaurane, 
Third Ave., New Yorke.

OODOtSS 
OF

PRtSIDENT 
21

17 M*

*375° $20.00'
Stanley Rutkfinas

SAVININKAS

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

BROOKLYN
282 Union Avė.

803

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

■




