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SUARDYTI VOKIEČIU GELEŽINKELIAI PER 100 MYLIU NUO JURU
KRISLAI

Tik šeši Menesiai. 
Pepper ir Hill Laimi. 
Mes už Rooseveltą. 
Sandara Klausia. 
Gabijai 30 Metų.

-Jtašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Beliko tik šeši mėnesiai 
iki prezidentinių rinkimų, ku
rie įvyks š. m. lapkričio 7 d.

Kiekviena diena įlies dau
giau karščio į jau ir taip karš
tą politinę atmosferą.

Keliais atvejais nurodėme, 
kad šių metų prezidentiniai 
rinkimai bus svarbesni už bet 
kuriuos kitus prezidentinius 
rinkimus, įvykusius bėgyje pa
starųjų 80 metų.

1864 metais šis kraštas bu
vo kare — Civiliniame Kare. 
Tuomet jo priešakyje stovėjo 
prezidentas Abraomas Lincol- 
nas. Tuomet visokį tų laikų 
apyseriai, defytistai ir derybi
nės taikos (su pietinių valstijų 
vergokratija) šalininkai prieš 
prezidentą Lincolną kovojo 
panašiai, kaip šių laikų visokį 
apyseriai, defytistai ir derybi
nės taikos su Vokietijos na
ciais šalininkai kovoja prieš 
prezidentą Rooseveltą^

Nepaisant visko,
tas Lincolnas tais metais kan
didatavo ir buvo išrinktas nau
jam terminui! t

Nepaisant visko, prezidentas 
Rooseveltas šiemet turi kandi
datuoti ir nepaisant visko, tu
ri būti išrinktas ketvirtajam 
tarnybos terminui!

No. 106

iden-

Senatorius ClauderiPepper, 
iš Floridos, laimėjo nominaci- 
nius balsavimus (primaries) 
savo valstijoje.

Senatorius Hill, 
mos, taipgi/Taimėjo 
nius balsavimus.

Abu senatoriai
prezidento Roosevelto politi
kos rėmėjai.

Abu jie, vadinasi, bus iš
rinkti, nepaisant, kad prieš 
juos buvo varoma smarki pro
paganda.

iš Alaba- 
nominaci-

yra uolūs

Amerikos lietuviai privalo 
ruoštis prie prezidentinių rin
kimų sąmoningai, apgalvotai. 
Jie privalo saugotis preziden
to Roosevelto priešų, veikian
čių kai kuriuose miestuose lie
tuvių tarpe. Jie privalo aiškiai 
ir griežtai pasisakyti už pre
zidentą Rooseveltą.

Nes tik prezidentui Roose- 
veltui laimėjus (žinoma, jei 
jis kandidatuos) bus užtikrin
ta mūsų kraštui pergalė karo 
frontuose ir bus užtikrintas ko
lektyvus, koalicinis pokarinės 
taikos įgyvendinimas.

iki šiol 
šutei k u- 
medžia-

Pažymėjusi, kiek 
Jungt. Valstijos yra 
sios Tarybų Sąjungai 
ginės pagalbos (pagal lend-
lease įstatymą), Chicagos San
dara klausia:

“Kas žino, kas būtų atsiti
kę su galingąja Sovietų Rusi
ja, jeigu Suv. Valstijos nebū
tų atėję j pagelbą?”

Sunku pasakyti. Amerikos 
pagalba, be abejo, gražiai pa
dėjo Tarybų Sąjungos žmo
nėms.

Tačiau, p. Sandaros redak
torius, turbūt, nepagalvoja štai 
dėl ko:

“Kas būtų atsitikę su Jung
tinėmis Valstijomis, jeigu Ta
rybų Sąjungos žmones nebūtų 
taip didvyriškai kovoję prieš 
hitlerinę Vokietiją?”

Amerika, Tarybų Sąjunga 
ir Anglija — visos trys — sėdi 
tame pačiame vežime. O jeigu 
taip, tai jos ir privalo kita ki
tai gelbėti be jokių išmetinėji
mų. !] '

Stasys Mockus rašo Sanda
roje apie South Bostono Ga
bijos Chorą. Gabijai šiemet su
kako 30 metų amžiaus. To 
choro nariu teko būti (apie 
keturis metus) ir šitų žodžių 
rašytojui.

Aukščiausiai Gabija iškilo
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Paliuosavus Daugumą Mėsos SOVIETŲ LAKŪNAI NUOLAT
Nuo Štampų, Pusiau Suma 
žinia Raudonųjų Punktų

Washington. — Valdinė 
Kainų Administracija pa
skelbė, kad šiuo tarpu gali
ma be raudonųjų štampų 
pirkti visokią mėsą, apart 
tikro steiko ir kepsnių — 
roast beef — jautienos. Bet 
vadinami “šoniniai steikai” 
ir šutiinams (stews) varto
jama jautiena taipgi bus be 
raudonųjų punktų pardavi
nėjama.

Jokių punktų nereikės 
kiaulienai, avienai, veršie
nai, dešroms ir jokiai gata
vai valgyti ir kenuotai mė
sai.

Čia minimoji mėsa bus 
paliuosuota nuo štampų 
trims mėnesiams ar ilgiau.

Bet skaičius leidžiamų 
raudonųjų punktų bus pu
siau sumažintas, pradedant 
nuo ateinančio sekmadienio. 
Kur iki šiol buvo leista prh- 
pirkt 60 punktų per 4 sa
vaites, tai nuo sekmadienio 
bus galima panaudot jau tik 
30 raudonųjų punktų per 
Spat savaičių.

uos pusiau sumažintus 
ktus, reikės duoti per- 
t sviestą, sūrį, ir kenuo- 

tą pieną, kaip ir iki šiol.

Senatorių ir Kong- Senatas Nubalsavo 
resmany Tarimai del Tyrinėt Ward Kom-
Paramos Veteranam

Washington. — Kiek pir
miau senatas nutarė paleis- 
tiniems iš kariuomenės ve
teranams mokėti po $15 iki 
$25 nedarbo pensijos savai
tei viso per vienus metus ir 
iš valdžios iždo skolint ve
teranui ne daugiau kaip 
$1,000 pirkt namams, ūkiam 
ar, mažiems bizniams. Dau
giau kaip $15 pensijos per 
savaite skiriama tik turin
tiems šeimas.

Dabar Jungtinių Valstijų 
kongreso atstovų rūmo ko
misija veteranų reikalais 
pasiūlė sekamąją paramą 
veteranams:

Kiekvienam veteranui ly
giai mokėti po $20 nedarbo 
pensijos savaitėj ir viso ne 
daugiau kaip per 26 savai
tes ištisų dvejų metų eigoje 
po paleidimo iš kariuome
nės ir skolinti veteranui iki 
$1,500.

5,000 ITALU ŽUVO DEL 
R1BBENTR0P0

Berne. — Kai nacių už
sienių reikalų ministeris 

von Ribbentropas atvyko į 
Treviso miestą, šiaurinėje 
Italijoje, tai Mussolinio 
maršalas Rodolfo Graziani 
suruošė karinį, parada Rib- 
bentropui pagerbti. Talki
ninkų lakūnai tuo tarpu už
puolė Treviso, geležinkelių 
mazgą. Matydami fašistus 
maršuojant gatve, lakūnai 
ėmė bombomis ir kulkosvai
džių šūviais pleškinti juod- 
marškinių paradą. Skai
čiuojama, kad liko užmuš
ta iki 5,000 asmenų, dau
giausiai italų fašistų karių, 
pirmojo pasaulinio karo metu, 
kai ją mokė ir vadovavo Mi
kas Petrauskas. Ji tuomet at
liko tikrai didelių darbų kul
tūros srityje.

Šiuo metu Gabijai vadovau
ja Stasys Paura. Kaip tas cho
ras dabar dainuoja, kaip jis iš
viso gyvuoja — nežinau. Aš- 
jam, tačiau, linkiu viso geriau
sio!

panijos Užėmimą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas vienbalsiai 
nutarė tyrinėt, kodėl prez. 
Rooseveltas pasiuntė ka
riuomenę užimt Montgome
ry Ward prekėjų kompani
jos įstaigas Chicago j.

Taip senatas nubalsavo, 
priimdamas kartu pataisy
mą, kad. federaliai teismai, 
o ne kongresas spręstų, ar 
prezidentas turėjo tam tei
sę ar ne. Pataisymą davė 
daugumos demokratų sena
torių vadas Alben W. Bark
ley, Roosevelto politikos rė
mėjas.

Kariuomenė, prezidento 
įsakymu, perėmė tą kompa
niją į valdžios žinybą po to, 
kai kompanija atmetė vy
riausybės įsakymus pripa
žint Montgomery Ward 
darbininkams unijines tei
ses, pagal Šalies Darbo San
tykių Įstatymą.

NEGALI BŪTI SUTARTIES 
SU MICHAIL0VIČ1UM

London, geg. 4. — Atvy
kusi Anglijon, Jugoslavijos 
partizanų oficierių misija, 
pareiškė, jog negMi būti jo
kio susitarimo su fašistinių 
četnikų vadu gen. Michailo- 
vičium nei su Jugoslavijos 
buvusiu caruku Petru. — 
Michailovičius, Petro karo 
ministeris, talkauja vokie
čiams prieš jugoslavų pat
riotus, partizanus.

Jugoslavijos partizanų 
karininkai pareiškė anglų 
valdžiai, jog patys jugosla
vai po karo turės laisvai 
spręsti, ar leist carukui Pe
trui grįžti ar patiems 
mokratiniai valdytis.

de-

UžMINISTERIS BEVIN
LENKŲ PONUS

London. — Anglų darbo 
ministeris Bevin, neva dar- 
bietis, kalbėjo lenkų para
de, “gindamas Lenkiją”, 
pris*kaity damas jai Vakarų 
Ukrainą ir Vakarinę Balta
rusiją. ‘

SPROGDINA VOKIEČIŲ 
GELŽKELIŲ MAZGUS

Sunaikino dar 114 Vokiečiu Lėktuvų
London, geg. 4. — Vokie

čių radijas skelbė, kad Rau
donoji Armija pradėjus 
naują ofensyvą Targu Fru- 
mos apylinkėj, į vakarus 
nuo Jassy geležinkelių maz
go, Rumunijoj. Bet Maskva 
jau dvyliktą dieną paeiliui 
sako, jog frontuose nebuvo 
jokių svarbių atmainų.

Dideli būriai sovietinių 
lėktuvų 2-rą naktį pagrečiui 
bombardavo Lvovą, septy
nių geležinkelių centrą Va
karinėje Ukrainoje, ir taip
gi atakavo Stanislavovą, ki
tą geležinkelių mazgą, ir 
Roman geležinkelio stotį 
Rumunijoj.

Sovietų lakūnai sunaikino 
114 vokiečių lėktuvų pačio-

se jų stovyklose ir per kau
tynes ore. Lvovo geležinke
lių centre jie užkūrė apie 20 
gaisrų, ir penkias smarkias 
eksplozijas. Čia ir Sambore 
buvo sudaužyta bei padegta 
nacių traukiniai.

Į pietus nuo Tiraspolio, 
palei žemutinę Dniestro u- 
pės tėkmę, raudonarmiečiai 
sumušė priešų ataką, per 
kurią naciai stengėsi at
griebt prarastąsias pozici
jas.

Stanislavovo ir Tiraspolio 
srityse per dieną buvo nu
kauta bent 600 vokiečių.

Geg. 2 d. visuose frontuo
se tapo sudaužyta bei sun
kiai sužalota 58 nacių tan
kai ir nušauta 38 jų lėktu
vai.

Susikirtę per Klaidą, Ameri
kiečiai Patys Sunaikino Du 

Savo Laivuku ir Du Lęktuvu
Pacifikas, geg. 4. — Mū

šyje tarp Jungtinių Valsti
jų lėktuvų ir karinių Ame
rikos laivukų, prie New Bri
tain salos, žuvo du kariniai 
amerikiečių laivukai PT ir 
du lėktuvai, kaip pranešė 
gen. MacArthur. Jis sako, 
kad vieni nepažino kitų sig
nalų - ženklų.

Nelaimingasis tarpusavio 
susikirtimas įvyko Jies Ra- 
baulu, japonų uostu ir tvir
tuma toje paloje.

Vienas amerikinis laivu- 
kas prisvilo prie povandeni
nės seklumos. Tuomet Ame
rikos lėktuvai atakavo jį,

manydami, kad tai japonų 
laivas. Laivukas šaudė į at
akuojančius lėktuvus ir nu
kirto vieną žemyn.

- Kiek vėliau kitas ameri
kinis PT laivukas atplaukė 
anam pagelbon. Saviškiai 
lakūnai ir šį laivuką bom
bardavo ir apšaudė; o jis 
besigindamas nušovė kitą 
amerikinį lėktuvą.

Lakūnai sudaužė abudu 
saviškius karo laivukus.

Gen. MacArthur sako, 
kad “labai mažai amerikie- 
ęiųj^ovūnų” sužeista ar už
mušta šiame tarpsaviniame 
susikirtime.

Atmetė Teisiamą Hitle
rininką Užgaidą

Sumanymas įvest Vers
tiną Karinį Darbą

Talkininkų Lakūnai Pleški 
no BuchaFestą, Didį Gelž- 
kelių Mazgą Rumunijoj

London, geg. 4. — Jung
tinių Valstijų bombanešiai 
ketvirtadienį vėl ardė vo
kiečių tvirtovių linijas šiau
riniame Francijos pajūryje, 
busimojo “įsiveržimo ruo
že.” Berlyno radijas prane
šė, kad talkininku lėktuvai 
puola ir šiauriniai-vakarinę 
Vokietiją.

Anglijos lakūnai bombar
davo geležinkelių stotis 
Rheims apskrityj Francijoj 
ir Ludwigshaveną, karinių 
chemikalų centrą Vokieti
joj. Šiose atakose dalyvavo 
kokie 700 Anglijos lėktuvų.

v

Kelis Kartus Dau
giau Nacių Rytuose, 
Negu Vakaru Fronte

London. — Skaičiuojama, 
kad Hitleris laiko apie 760,- 
000 savo kariuomenės Va
karinėje Europoje atremt 
gręsiantį talkininkų įsiver
žimą, kaipo rašo N. Y. Ti
mes korespondentas D. 
Middleton.

Pranešimas iš Stockhol- 
mo, švedų sostinės, teigia, 
kad prieš Sovietus tebėra 
sutelkta bent 195 divizijos 
nacių kariuomenės.

Jeigu divizijoj būtų tiktai 
11,000 karių, tai išeitų 2,- 
145,000 hitlerininkų prieš- 
sovietiniame fronte. Bet vo
kiečių divizija siekia nuo 11 
iki 15 tūkstančių karių.

Hitlerininkai Išvyti dar iš 
Dvieju Jugoslavijos Miestų

Washington. —į Teisinė 
senato komisija at^netė tris
dešimties teisiamųjų ameri
kinių hitlerininkų advokato 
reikalavimą, kad senatas iš
tirtų, ar valdžia turėjo tei
sę užvest bylą prieš tuos fa
šistus.

Jie darė sąmokslus nu
verst demokratinę Jungti
nių Valstijų vyriausybę, už 
tai ir teisiami.

Washington. — Įteikta 
senatui sumanymas, kad 
kongresas išleistų įstatymą, 
kuriuom galima būtų pri
versti neimamus kariuome
nėn vyrus nuo 18 iki 45 me
tų dirbt būtinus karui dar
bus; .o jeigu jie neitų į ka
rines pramones, tai draf- 
tuot juos į armijos darbus 
su tokia alga, kaip karei
viam.

London.— Jugoslavų par
tizanai atėmė iš vokiečių 
Bednja ir Kolumbovac mies
tus Kroatijoj, Jugoslavijos 
dalyj, ir nuvijo atgal na
cius, atakavusius Ivanec 
miestą arti Zagrebo, Kroa
tijos sostamiesčio.

Bet į vakarus nuo Zagre
bo partizanai buvo priversti 
pasitraukt keliose vietose. 
Naciai tęsia ofensyvą Slo
vėnijoj, kitoj Jugoslavijos 
dalyj.

Anglijos Paskola Chinam
London. — Anglijos val

džia davė Chinijąi apie 250 
milionų d ių paskolos ka
riniam^ reikalams. Sykiu 
Anglija pasirašė sutartį su 
Chinija teikti chinam gink
lų ir amunicijos iš lend- 
lease (karo paskolų) fondo.

(Jungtinės Valstijos jau 
1942 m. davė Chinijąi pusę 
biliono dolerių paskolos.)

BOSELIŲ STREIKAS AUTO 
FABRIKUOSE

Smarkėja Artilerijos Ugnis 
Prieš Nacius Sevastopolyj

London. >— Berlyno radi
jas sakė, kad anglai-ameri- 
kiečiai.-tai sėda į laivus, tai 
sugrįžta krantan, suvedžio
dami vokiečius.

Detroit, Mich. — Strei
kuoja 6,700 darbvedžių-for- 
manų keturiolikoje Hud
son, Packard, Briggs ir ki
tų automobilių fabrikų. Jie 
reikalauja, kad valdinė Ka
ro Darbų Taryba pripažin
tų formanų uniją.

Dėl formanų streiko ne
gali dirbt ir gana daug dar
bininkų.

Maskva, geg. 4. — Prane
šama, jog Sovietų artilerija 
vis smarkiau ardo vokiečiu 
apsigynimo linijas aplink 
patį Sevastopolį, pietiniame 
Krymo pussalio kampe. Na
ciai jau nuo balandžio 18 d. 
apgulti Sevastopolyje viso
mis pusėmis, apart jūros 
kurią blokaduoja sovietiniai 
karo laivai ir lėktuvai.
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80,000 japonų atakuoja 
chinus linkui Peiping-Han
kow geležinkelio.

■’i

Anglija įspėjo Portugali
ją, kad sustabdytų karinių 
metalų siuntimų Vokietijon.

•ii

ir Anglijos 
išdaužė nacių

Naciai gyrėsi, būk jie nu
šovę 49 talkininkų’iektuvus 
vakariniame fronte.

Triuškino Bucharestą
Talkininkų bombanešiai, 

pakilę iš Italijos, iš nau
jo pleškino didįjį ge
ležinkelių mazgą Buchares- 
te, Rumunijos sostamiesty- 
je ir sunaikino dvi mylias 
geležinkelių bėgių aplinkui.

Tai jau 20-ta diena, kai 
Anglijos ir Amerikos lakū
nai daugmeniškai atakuoja 
Vokietiją ir karinius taiki
nius jos užimtuose kraštuo
se.

Geležinkelių Išdaužymas 
Trukdys Nacių Gynimąsi 
Amerikos 

bombanešiai
naudojamas g e 1 ežinkelių 
stotis šimto mylių pločio 
"uože nuo jūros Belgijoje ir 
šiaurinėje Francijoje iki 
Biscay Įlankos. Tame ruože 
nelikę nei vienos stoties, 
kurijoj vokiečiai galėtų su- ... 
jtmgt savo traukinius. Be 
to, patys geležinkelių bČ-: 
gi ai taip susprogdinti, kad 
nesą nei vieno jų sveiko 
jardo, kaip teigia kariniai 
talkininkų stebėtojai. Sako, 
jog reikėtų kelių savaičių 
laiko tiem geležinkeliam pa
taisyti, iki hitlerininkų 
traukiniai galėtų jais pra
važiuoti; bet amerikiečių ir . 
anglų lakūnai neduos prie
šams laiko.

Vokiečiai nežino, kur tal
kininkai įsiverš Francijon 
ar Belgijon. Naciai išgriau
tais geležinkeliais negalėtų 
gana savo kariuomenės pa
siųsti ton vieton, kur bus 
daroma įsiveržimas. Taigi 
jie turėtų trokais gabent 
savo karius, bet trokai yra 
geras taikinys talkininkų 
lėktuvams; o jeigu vokiečiai 
laikytų daugumą savo ka
riuomenės arčiau jūrų, vis 
tiek negalėtų įvalias greitai 
ją permest išilgai to ruožo 
į tokį punktą, kur anglai- 
amerikiečiai darys įsiverži
mą, kaip spėja talkininkų 
karininkai Londone.

Talkininkai Šturmuosią
Nacius Italijoj

Hitlerininkų radijas skel
bė, kad jie pastebėjo ame
rikiečius ir anglus telkiant 
dideles karo jėgas šturmuot 
vokiečius Italijoj tuo pačiu 
laiku, kai talkininkai darys 
įsiveržimą į vakarų Euro
pą, o Sovietai sutartinai a- 
takuos nacius rytuose.

SOVIETINIŲ ŽEMIŲ DA
LINTOJAI LENKAM

Washington. — Republi- 
konė Kongreso atstovė Cl. 
B. Luce reikalavo pripažint 
Lenkijai sovietinės Vakarų 
Baltarusijos ir Vakarinės 
Ukrainos žemes.
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Už Ką Lietuvos Partizanai 
Kovoja?

Šiomis dienomis mus pasiekė laikraš
tukas, leidžiamas nacių okupuotoje Lie
tuvoje, ir pavadintas “Lietuvos Partiza
nas”. Jį leidžia “Žalgirio partizanų jun
ginio štabas.” Pirmasis numeris išėjo 
1943 m. rugsėjo mėnesį ir jis mus pasie
kė tik šiomis dienomis.

Žemiau paduodam pirmajame laikraš
tuko puslapyje telpantį Partizano K. 
straipsnį, kuriame parodoma, ko Lietu
vos partizanai siekiasi, už ką jie kovoja 
ir kaip jie kovoja.

Straipsnis seka:
Už KĄ MES. KOVO J AM?

Amžini lietuvių tautos priešai — vo
kiški fašistai laikinai pagrobę mūsų tė
vynę, savo purvinu batu mindžioja mū
sų šventą lietuvišką žemę. Plėšikai vo
kiečiai naikina lietuvių tautą: jaunimą 
gaudo miestuose, kaimuose ir bažnyčio
se ir veža vokiškon katorgon, o kitus 
grūda frontan lieti kraują ir guldyti 
galvas už lietuviui svetimus reikalus. 
Miestų gyventojus rąarina badu, o nuo 
valstiečių atima visą jų sunkaus darbo 
vaisių. Lietuviui Lietuvoje nėra vietos—- 
jį medžioja vokiški vergvaldžiai, kaip 
senovėje vergus. Lietuviui Lietuvoje at
imtos visos teisės ir laisvė. Lietuviui vo
kiečiai duoda teisę dirbti nuo tamsos iki 
tamsos, badauti ir išvežtam į vokišką 
vergiją mirti iš bado ar žūti nuo anglų 
ar amerikiečių bombų. Vokiški banditai 
neapsakomas kančias atnešė Lietuvai ir 
lietuvių tautai.

Mes kovojam už greitesnį vokiškų plė
šikų išvijimą iš Lietuvos, už Lietuvos iš
laisvinimą, už laivą ir laimingą gyveni
mą lietuviui Lietuvoje!

Mes keršijam plėšikams vokiečiams už 
sugriautus ir sudegintus mūsų miestus 
ir kaimus, už užkankintus mūsų tėvus, 
brolius ir seseris, už visas neapsakomas 
kančias, vokiečių atneštas Lietuvai ir 
lietuviams! I

Mes kviečiame visus Lietuvos patrio
tus, kurių širdyse liepsnoja neapykanta 
vokiečiui plėšikui ir meilė Lietuvai — 
stoti į liaudies keršytojų partizanų ei
les ! ' •

Mes atmenam Kęstutį ir Vytautą be 
gailesčio naikinusius lietuvių 
kryžiuočius ir nešame mirtį 
siems okupantams, o Lietuvai 
viui laisvę!

KUR IŠEITIS?
Vokiškieji okupantai, jausdami savo 

Viešpatavimo Lietuvoje galą, imasi prieš 
Lietuvos piliečius, jų turtą, vokiečiams 
įprastu banditiškų priemonių: kareiviai 
apsupa kaimus, miestelius ir .miestus, 
SŪgaudo nuo 15 iki 50 metų vyrus ir 
moteris, atskirdami motinas nuo mažų 
vaikų; suima visą žmonių turtą; gyvu
lius, grūdus, drabužius ir visus vertin
gesnius daiktus, sukrauna visa tai į va
gonus ir, užrašę ant vagonų “lietuviški 

• banditai” veža Vokietijon. Namuose pa
lieka verkiantieji maži vaikai ir paliegę 
seneliai. Švenčionių apskrity daugely 
kaimų vos pasisekė paslėpti nuo vokiškų 
plėšikų po 4—5 kaives. Taip vokiečiai 
plėšikai praveda totalinę mobilizaciją 
Lietuvoj, tautos išgamoms kubiliūninin- 
kams padedant.

Paugelis darbininkų ir tarnautojų 
neina darban, kad nepakliūtų į verg
valdžių rankas, valstiečiai dirba laukus 
su sargybiniais ir išgirdę mašinų burz
gimų bėga slėptis patys ir slepia savo 
mantą. Taip elgdamiesi gerai daro dar
bininkai, tarnautojai ir valstiečiai.

Bet šito maža. Reikia visaip priešintis 
mūsų tautiečių ir Lietuvos turtų išveži
mui. Reikia padėti partizanams, drąses
niems vyrams ir moterims reikia stoti į 
partizanų eiles, kurti naujus partizanų 
Djūrius, ardyti geležinkelius, deginti til-

tus, kad vokiečiai nei geležinkeliais nei 
keliais negalėtų mūsų tautiečių ir turtų 
išvežti.

Paskutiniu laiku vis daugiau lietuvių 
stoja į liaudies keršytojų — partizanų 
eiles. Bet ko laukia tie lietuviai, kurie 
suvaryti į lietuviškus karinius dalinius 
ir turi ginklą rankoje? Kodėl jie dar vis 
tarnauja vokiečiui plėšikui? Kodėl jie 
neužstoja vergijon vežamų savo tėvų, 
brolių ir seserų, vokiškų banditų kanki
namos tėvynės Lietuvos?

Vokiški plėšikai naikina lietuvių tau
tą, grobia Lietuvos turtus, lietuviams 
lieka viena išeitis: kova. Visi lietuviai, 
be pažiūrų ir religijos skirtumo, stokime 
į kovą už savo laisvę ir gyvybę!

KAS DARYTI?
Lietuviai karininkai ir kareiviai, poli

cininkai ir viršaičiai, o taip pat ir kiti, 
kurie iš baimės ar prievartos tarnavo 
vokiečiams, dabar matydami neišvengia
mą fašistinės Vokietijos pražūtį ir jaus
dami padarytą nusikaltimą prieš lietu
vių tautą, klausia: Kas daryti?

Mes jums sakome: Jūsų nusikaltimas 
lietuvią tautai didelis, ir lietuvių tauta 
jums nedovanos, jeigu jūs savo nusikal
timo iieišpirksite. Išpirkti savo nusikal
timą lietuvių tautai galite, vokišku krau
ju. Muškite vokiečius, eikite į partizaną 
eiles, kurkite naujus partizaną būrius. 
Neklauskite, kurį vokietį .mušti — muš
kite visus. Vokišku krauju nuplovę savo 
nusikaltimą ramiai dirbsite ir gyvensite 
laisvoj Lietuvoj.

ATKERŠYSIM BUDELIAMS.
Raudonoji Armija nesulaikomai žen

gia pirmyn, triuškindama vokiečių gy
vąją jėgą ir techniką. Nepadeda fašis
tams nė tigrai, ne ferdinandai. Sąjungi
ninkai jau paklupdė ant kelių fašistinę 
Italiją. Karas persikelia į Vokietijos te
ritoriją ir netoli diena, kada Vokietija 
bus sutriuškinta.

Juo blogesnė darosi vokiečių padėtis, 
juo plačiau jie imasi kruvino teroro 
prieš lietuvius. Po neseniai įvykdytų lie
tuviams mirties sprendimų šiomis die
nomis vėl vokiški budeliai nužudė eilę 
lietuvių. Nedovanosime nė už vieną lašą 
budelią pralieto lietuvių kraujo! Atker- 
šysim dešimteriopai. Neišgelbės vokiškų 
banditų nė lietuvią tautos išdavikai ku- 
biliūnininkai, nė parsidavėlio Biržiškos 
sudarytas balaganas, vadinamoji tautos 
taryba. Partizanas K.

Nurodymai Del Rinkimo ir 
Paruošimo Padėvėtų Drapa

nų Lietuvos Žmonėms

Maisto Reikalai

priešus 
vokiškie- 
ir lietu-

L 
t*

Kunigas Orlemanskis “Nėra Nor
malus Žmogus,” Skelbia Draugas.

Kai tik pasirodė žinia, kad lenkų kata
likų kun. Stanislovas Orlemanskis nuvy
ko Tarybų Sąjungon ir ten matėsi su 
premjeru Stalinu, tuojau tūli reakcinin
kai pradėjo jį bjaurioti, niekinti.
į Nereikėjo ilgai laukti, kai prie to fa- 
sistuojančių žmonių balso prisidėjo ir 
lietuvių katalikų leidžiama spauda.

Štai Chicagos Marijonų Draugas (geg. 
2 d.) parašė ištisą editorialą kun. Orle- 
manskiui bjaurioti. Girdi, kunigas Orle
manskis ‘merą normalus žmogus”! Ko
dėl jis nėra normalus žmogus? Ko jam 
trūksta? Kuo, pav., Draugo redaktorius, 
kuris tą kvailybę parašė, yra normales
nis už kun. Orlemanskį?

Ogi todėl, pasak Draugo, kad kunigas 
Orlemanskis “išvyko į Maskvą be savo 
vyskupo žinios”!... šia tau, jei nori!

Draugas kaltina kun. Orlemanskį ir 
dėl to, kam jis sutinka, “kad didele Len
kijos dalis būtų atiduota Sovietų Rusi
jai...”

Tai kita Draugo melagystė. Nie
kas niekur nematė ir negirdėjo (ir tam 
neturi mažiausio įrodymo), kad kun. 
Orlemanskis būtų sutikęs Lenkiją pada
linti ir jos didelę ar mažą dalį atiduoti 
Sovietų Rusijai ar kuriai kitai valstybei. 
Kun. Orlemanskis, tiesa, yra pasireiškęs, 
kad ne Lenkijai priklausančios žemės, 
kurias lenkai imperijalistai buvo užgro
bę smurtu ir jėga (su pagalba Franci jos 
imperialistų), būtų grąžintos toms ša
lims, kurioms priklauso. Bet tai nereiš
kia, kad Lenkija būtų sudraskyta, kad 
lenkais apgyventos žemės būtų kam 
nors atiduotos. Kun. Orlemanskis sutin
ka, kad Vakarų'Ukraina priklausytų Ta
rybinei Ukrainai, kad Vakarų Bielorusi- 
ja priklausytų Tarybinei Bielorusijai, 
kad Vilnija su Vilnium priklausytų Ta
rybinei Lietuvai.

Ar išmintingas ir save gerbiąs žmogus 
gali dėl to kun. Orlemanskį vadinti “ne
normaliu žmogum”? Ar jis jį gali šmeiž
ti?

Ne!
Už tai kiekvienas tegalį kunigu Orle- 

manskį tik pagirti, pagerbti. .

Gauname iš kolonijų užklausimų, kaip paruošti pade- . 
vėtąs drapanas, jog Lietuvai Pagelbos Teikimo Komite
to centre nebereikėtų prie jų pridėti darbo. Kiti atsiunčia 
pundelį drapanų ir prašo atsakyti, ar tos drapanos gerai 
paruoštos, jei negerai, tai ko trūksta ir t.t. Neturime nei 
laiko, nei jėgų kiekvienam atskirai laišku atsakyti ir 
visus nurodymus suteikti. Tam tikslui panaudojame 
spaudą. Prašome visų vietinių komitetų bei komisijų, 
taip pat veikėjų ir visų sąmoningų, geraširdžių lietuvių, 
kurie aukojate padėvėtas drapanas, įsitėmyti žemiau pa
duotus nurodymus. fJeigu šių nurodymų griežtai prisi
laikysite, neturėsime jokio vargo ir sutaupysime daug 
brangaus laiko ir kaštų. Nes tiktai kaštų ir laiko eikvo
jimas, kai prisieina Centre išmesti ketvirtadalis ar treč
dalis iš tolimų kolonijų atsiųstų drapanų, nes jos netin
kamos siuntimui už jūrų dėl vartojimo.

Štai kurių taisyklių prašome visus prisilaikyti:
1. Aukokikte tiktai geras, tvirtas drapanas. Jeigu dra

pana jau taip sena, taip supuvus, jog vos besilaiko, ji ne
tinkama ir jos neduokite. Paprastai, jeigu drapanos nuo 
nešiojimo kalnierius arba rankovės pradilę, arba pamu
šalas visai išpuvęs, tokia drapana jau persena, jau atgy
venus savo dienas, vos pirštais palietus jau plyšta.

Ypatingai apatinės drapanos, kurios jau tiek nešiotos, 
kad pradėjusios irti arba plyšti, nebetinkamos. Taipgi 
viršutiniai marškiniai, kurių kalnieriai jau pradilę, jau 
per seni, nebetinkami.

2. Patys pataisykite drapanas, kurios reikalingos pa
taisymo. Mes Centre jokiu būdu nebepajėgiame tatai pa
daryti. Jeigu aukotojai patys tatai negali padaryti arba 
nepadaro, tai vietiniai komitetai turi tuomi pasirūpinti. 
Jeigu drapana dar šiaip gera, tvirta, ypatingai vilnonė 
drapana, bet reikia pamušalo, arba guzikų, arba siūlės 
prairusios ir t.t., turi būti pataisyta pirma, negu siun
čiama Centran. Tatai labai mažas ir lengvas darbas, jei
gu prie jo prisidės visi aukotojai ir visi komitetai, bet 
pasidaro milžiniškas darbas, kai tūkstančiai tokių patai
symo reikalaujančių drapanų suplaukia į centrą.

3. Tas pats su če very kais. Aukokite ir siųskite Cent
ran tiktai gerus čeverykus ir tiktai pataisytus — jeigu 
reikia naujų kulnių, arba puspadžių, pasistengkite ant 
vietos uždėti. Taipgi, susimildami, čeverykus apvalykite, 
nesiųskite apipelėjusių ir purvinų.

4. Drapanų išvalymas taipgi svarbi problema. Viso
kios medvjlninęs drapanos arba šiaip drapanos, kurios 
plaunasi vandeniu, būtinai turi būti išplautos. Nesiųskite 
Centran neišplautų. Bandykite ir suprosytL

Kas liečia vilonones drapanas, tai jeigu ant vietos, 
ypač mažose kolonijose, reikia už “dry cleaning” per 
daug brangiai mokėti, galite siųsti ir neišvalytas. Mes 
Centre tatai padarysime. Bet daugelyje didmiesčių valy
mo sąlygos taip pat prieinamos, kaip ir Brooklyne. Čia 
jau vietiniai komitetai turi pasirūpinti.

Siunčiant reikia atskirti išvalytas drapanas nuo neiš
valytų. Jeigu nevalytos, reikia pridėti raščiuką, kad ne
valytos; jeigu išvalytos, pažymėkite, kad išvalytos.

5. Siųsti Centran galima bile kaip surišus—maišuose, 
punduose, popieriniuose baksuose ir t.t. Bene parankiau
sia siųsti per “Railway Express.” Persiuntimo kaštus ap
mokėkite patys siuntėjai.

‘Nereikia laukti, kad susidėtų labai daug drapanų ir 
tik tada siųsti. Geriau siųsti dažnai.

Tikimės, kad ateityje visi nuoširdžiai kooperuosite su 
nacionaliniu komitetu ir prisilaikysite čionai paduotų nu
rodymų.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas.
419 Lorimer St., Brooklyn, 6, N. Y.

David Day, 5 mėty, rengiasi eiti gulti po akmenine 
Dover skala, kuri būna jo namais nuo to laiko, kada 
naciai pradėjo apšaudyti Doverį iš Calais prieš keturis 
metus. Šis yra vienas iš daugelio tokiu namy po White 
Cliffs, kur Ipoverio gyventojai pergyvena karą. (Fe
derated Picture? ).

■
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Nors balandžio mėnesio ; 
mėsos ištekliai civiliniam j 
vartojimui rodo šiokį tokį 
sumažėjimą, tačiau vertė 
naujųjų ženklų, kurių galio
jimas prasidėjo balandžio 2 
d., beveik nepakeičiama.

Visi švieži veršienos, kiau
lienos, jautienos ar avienos 
piovimai turės tas pačias 
žemas taškų vertes, nusta
tytas kovo mėnesiui.

Sviesto taškų vertė lieka 
taip pat nepasikeitusi (16 
taškų), kai tuo tarpu įvai
rių riebalų taškų vertė nu
mušta vienu tašku. Grieti
nei, neufchatel sūriui ir var
škei taškų vertė pakelta 
dviem taškais — tai yra 12 
tašku už švara balandžio 
mėn. Taukai (lard) pa
silieka neapdėti taškais, gi 
margarinas — 6 taškai už 
svarą.

Kainų Administracijos Į- 
staigos kainų peržiūrėjimą 
sekė Karo Maisto Adminis
tracijos pranešimas dėl ci
vilinių kvotų dėl pieno pro
duktų ir mėsos balandžio- 
birželio periodui. Pagal 
WFA, bus kiek mažiau mė
sos, bet daugiau sviesto. 
Nuosprendis palaikyti- 16 
taškų sviesto vertės buvo 
padarytas pasitarus su A- 
merikos Sviesto Instituto ir 
kitų pramonių atsakomin- 
gais asmenimis.

Pirmosios mėsos, sviesto, 
riebalų, sūrių ir kitų gami
nių racionavimo metinės 
buvo atšvęstos kovo 29 d., 
raudonųjų ženklų progra
moje. Ta proga Kainų Ad
ministrator. Chester Bowles 
pasakė: “Svarbiausias fak
torius, kuris padėjo pasek
mingai pravesti mėsos ra- 
cionavimą, buvo vartotojų 
kooperavimas. Be visų tin
kamo supratimo ir parėmi
mo mėsos racionavimas — 
tuo pačiu OPA kainų kont
rolės racionavimo progra
ma — būtų nepavykusi.”

Per pirmuosius mėsos ra
cionavimo metus bendras 
civilių mėsos suvartojimas 
buvo didžiausias šio krašto 
istorijoje. Išskiriant 1940- 
42 metų vartojimą, praėju
sių metų mėsos vartojimas 
buvo aukščiausias nuo pat 
1928 metų. Bowles pabrėžė, 
kad “net su tais dideliais 
ištekliais racionavimas bu
vo reikalingas, kadangi ci
vilių vartotojų pirkimo ga
lia nepaprastai pakilo.”

praėjusio gruodžio mėn. 
nuo racionavimo paliuosuo- 
ti vaisiai jau ir taip buvo 
užlaikyti nuo 1942 metų.

OPA praneša, kad visų 
šaldytų daržovių ir vaisių, 
kurie sudaro 6 procentus 
viso racionuoto maisto, taš
kų vertė iki balandžio 29 
d. bus lygi nuliui. Tai buvo 
padaryta dėlto, kad Karo 
Maisto Administracija pa
reiškė reikalą paliuosuoti 
šaldytuvus mėsos, pieno ir 
paukščių produktams ir ki
tiems 1944 metų maisto ga
miniams.

Kiti svarbūs taškų per
tvarkymai liečia konservuo
tus žirnius ir fygų bei sly
vų marmeladą (jam), kurių 
taškų vertė lygi nuliui. Ma
noma, kad žirnių taškų nu
lio vertė tėra laikina. Ma
žos skardinės tomatų sun
kos (14 uncijų ir mažiau), 
kurioms nebegalima gauti 
skardos, buvo sumažintos i- 
ki 1 taško, kai tuo tarpu 
mažesni pertvarkymai buvo 
padaryti didelėms tomatų 
sunkos ir sriubos skardi
nėms.

Tai 
ragiu 
šinių, 
valgius. Amerikos vištos at
liko didelį karo produkcijos' 
darbą, Wip, kad yra didelis 
kiaušinių perteklius.

DabaN kiaušinių kainos 
yra žemiausios per visus 
metus ir dėl dabartinio di
delio kiaušinių pertekliaus 
žemos kainos pasiliks ilgiau 
nei paprastai. Kiaušiniai 

’ netiktai duoda proteino, bet 
taip pat geležies, kalciaus, 
fosforo, vitaminų A, BĮ, D, 
G ir faktorių, apsaugantį 
nuo pellagros. Visiškai ne
svarbu, ar šeimininkė per
ka baltus ar rudus kiauši
nius, kadangi tiek vieni, 
tiek kiti turi tą pačią ko- 
kybę.

Namų ekonomistai pažy
mi, kad neracionuoti kiau
šiniai puikiai pavaduoja 
mėsą, ir vartodamos jų 
daug, šeimininkės pratęs sa
vo racionavimo taškų iš
teklius. O.W.I.

OPA paskelbė, kad atidė
ta data raudonųjų ir mėly
nųjų ženklų galiojimo užsi- 
baigimui pirkti mėsai, rie
balams, alyvoms ir konser
vuotiems vaisiams bei dar
žovėms. Nuo dabar raudo
nieji ir mėlynieji ženklai 
Karo Racionavimo Ketvir
tojoje Knygoje galios neri
botai, lygiai kaip batų ir 
cukraus ženklai. Tačiau pa
naikinimas užbaigimo datos 
nepakeičia ženklų galiojimo 
pradžios. Kiekviena šeimi
ninkė gali kombinuoti šei
mos pirkinius racionuotom 
prekėm remdamasi trijų 
raudonųjų ženklų (vertų 30 

ženklų) baze kiekvienam 
antram sekmadieniui ir 5 
mėlynųjų ženklų (vertų vi
so 50 taškų) kiekvieno mė
nesio pirmai dienai.

Kainų Administravimo Į- 
staiga praneša, kad rau
ginti, marinuoti .ar spirite 
prezervuoti vaisiai, kurie 
buvo išimti iš racionavimo 
praėjusį gruodį, vėl bus ra- 
cionuoti pradedant nuo bir
želio mėn. Vartotojai yra 
perspėjami, kad nėra eko
nomiška susidaryti atsar
gas prieš birželio mėnesį. 
Šie vaisiai greitai geųda, gi

s \ maisto ekspertai 
Jartot daugiau kiau- 
pląnuojant šeimos

Washingtonas 
ir Jo Žmones
Jurgio Washington© populia- 

riškiausias vardas buvo “tėvas 
jo šalies.”

Balandžio 30 d. buvo 155-ta 
sukaktis Washington© pirmos 
inauguracijos Federalėj svetai
nėj New Yorke. Per visą gyve
nimą jis niekada neužmiršo sa
vo žmonių. Jis visada buvo ei
linių žmonių geriausias drau- 

žmonės, kurie jį pažino, 
pasa-

išvy-
Cam-

gas. 
visada pasakojo įdomias 
kas apie jį.

Viena Biedna moteris, 
kus į armijos stovyklą
bridge, j ieškojo savo vyro. Ge
nerolas Washingtonas, raitas, 
matydamas biedną žmoną, su
stojo, užklausė, ko ji norėjo, ir 
tada suvedė ją su jos vyru.

Bet su laiku, žmonės užmiršo 
šį žmoniškumą ir pavadino jį 
arogantu, sakydami, kad jis vi
sai nesimpatingas žmonėms. 
Nuo savo vyrų jis reikalavo 
aštriausios disciplinos ir reika
lavo, kad visi tinkamai godo
tų jo rangą kaipo generolą ir 
jį kaip prezidentą.

Kada Washingtonui prisiei
davo .keliauti, jis visada apsi
stodavo viešoj užeigoj, jis nie
kad nepriėmė pakvietimus 
draugų, nors jų ir daug turėjo. 
Vieną karte jis aplankė Haver
hill, Mass. Girdėjo vaikutį ver
kiant ir pasiuntė sekretorių su
žinoti kame priežastis. Pasiro
dė, kad mažutis verkė todėl, 
kad nematė “Generolo Wash
ington©. ” Jis pakvietė vaiką į 
viešbutį, žiūrėdamas į Wash-

(Tąsą 3-iųe pusi.)
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Mano Brolis Antanas
Žymioji lenkų rašytoja 

Radzevičiūtė prieš keletą 
dešimtų metų yra parašiusi 
keletą gražių apysakų apie 
Lietuvą. Jose autorė akcen
tuoja lietuvių meilę savo 
kraštui, savo kaimui, savo 
gražiajai žemei.

Tasai pernelyg artimas 
prie savo žemės sklypelio 
prisirišimas buvo pastebi
mas ypačiai Vilniaus Dzū
kijoj pabaigoj 19-to am
žiaus ir pradžioje 20-tojo, 
kuomet emigracija į Ameri
ką buvo, palyginti, labai 
skysta.

Gyvendami k a i m uose, 
broliai valstiečiai dalinosi, 
raižė savo žemę į siaurus 
“šniūrus” ir “šniūrelius”, o 
jų vaikai — dar į siaures
nius! Prieita prie to, kad 
tūlų “šniūrai” pasiliko toki 
siauri - siaurutėliai, • jog 
kai kur sunku buvo ant jų 
geram arkliui apsisukti. 
Mūsų žemės šniūras (rėžis) 
buvo kaip tik vienas tokių!

O vistik mūsų kaimelio 
žmonėms buvo didelė staig-

ten per keletą valandų. Jis 
naktį grįžo iš Gardino pa
gerbti motiną, suraminti 
tėvą, paguosti pustuzinį 
mažųjų savo broliukų, si rū
tomis tapusių.

Po to jis leidosi Vilniun 
—daugiau uždirbti. Gavo 
darbo centralinėje Vilniaus 
geležinkelio stotyj.

Paskui jis gavo tarnybą 
viename Vilniaus viešbučių, 
— didžiųjų viešbučių. Už
dirbtaisiais rubliais, jis 
lengvino tėvui gyvenimą ir, 
pagaliau, pats atvyko Ame
rikon, berods 1899 metais.

Sunkių aplinkybių verčia
mas jis įstojusį Jungtinių 
Valstijų kariuomenę. Kai 
tik atlikdavo centas kitas— 
Antanas siųsdavo tėvui.

Tarnaudamas Filipinų sa
lose, jis parašė Lietuvon 
keletą įdomių laiškų apie 
Filipinų gamtą, žmones, jų 
papročius, jų išvaizdą, — 
laiškų, kurie buvo skaitomi 
prie Merkinės šventoriaus 
didokiems būriams dzūkų, 
didžiai įdomaujančių tuo

SALDI PAGARBA. Virš 8,000 asmenų matė Paul 
Robesoną, žvaigždę veikalo “Othello” ir Actors Equity 
(AFL) narį, pjaustant šį milžinišką gimtadienio pyra
gą, padovanotą jam per Bakery & Confectionary Work
ers International Unijos Lokalą 1-mą, AFL. Iš kairės 
dešinėn: Kurt Reichert, kepėjas, Robesonas ir Lokalo 
1 prezidentas Ben Tiedman. (Federated Pictures).

CHICAGOS ŽINIOS
1,300 VILNIES ŠĖRININKŲ 
KVIESTA SUVAŽIAVIMAN

mena, kai vieną gražią die- stebuklinguoju kraštu.
ną (19-to amžiaus pabai
goj) mano antrasis po vy
riausiojo brolis. .

Pagaliau Antanas nusi
tarė būti profesijonaliu Dė-

riausiojo brolis, Antanas, Į dės Šamo kariu. Pramokęs 
13-kos ar 14-kos metų am. į angliškai skaityti ir rašyti, 
žiaus berniukas, pramokęs 
rusų ir lenkų kalbos, pra
mokęs jomis skaityti ir ra
šyti, su tėvų žinia, leidosi “į 
pasaulį”, į miestus, tarda
mas šiurkščia jam 
gyvenimui sudie.

Pirmiausiai jis nuvyko į 
mažą miestelį Pariečį, Bal
tarusijoj. Iš ten siekėsi 
Gardinau. Pinigai jo užsi
baigė. Neturėdamas kiše
nių j e nei kapeikos, jis ten 
kažin kaip pritapo prie sa
vo amžiaus vaikų vienoje 
žaislavietėje. 'Su jais susi
draugavo ir vienam iš jų 
pasakė, kad jis alkanas.

— Jei tu suplausi už ma
ne indus, — aš tau duosiu 
maisto, — tarė vienas ber
niukas.

Kas gi nesutiks?!
Įėjusi į virtuvę ponia, ra

do Antaną plaunantį josios 
indus ir ji didžiai nustebo.

— Kas tave čia įleido? Iš 
kur tu?

— Aš buvau išalkęs...
— Išalkęs?...
Geroji moteriškė apžiūrė

jo berniuką ir/pagalvojo.
— Sutiktum tarnauti pas 

vieną poną?
Kas gi nesutiks! Ir tuo

jau jam buvo pasiūta uni
forma ir Antanas pradėjo 
tarnauti Gardino guberna
toriaus namuos.

Vargas ir skurdas mūsų 
šeimą ir visą kaimą blaškė 
kaip audra nendrę. Skurdas 
— ligų gimdytojas. Vyriau
sias mano brolis Vladas tė
vo skirtas “gaspadoriavi- 
mui”, tapo parblokštas ne
labosios šiltinės. Vos duob
kasiai užbaigė kapą supilti, 
kaip štai, toji pati nelaboji 
liga paguldė ant mirties 
lentos'ir motiną!...

Vargas šakoja, 
Vargas lapoja,— 
Vargas vartuose žydi!..

Mūsų’ pirkia stovėjo ne
toli kapinyno, esančio ant 
kalnelio, ' nukaišyto raudo
nais kryžiais ir baltalieme- 
niais, aukštaisiais berže
liais.

Vieną ankstybą rytą, tė
vas, eidamas į kluoną gy
vuliams pašaro parnešti, 
mato ant dviejų po palinku
siu beržu naujai supiltų ka
pų klūpo žmogysta, juo
dai apsirengusi.

— Kas tai galėtų būti?— 
klausia pats savęs.

Tai Antanas. Jis klūpo 
ant motinos kapo ir verk
damas meldžiasi. Jis klūpo

kaimo

i pramokęs mašinėle rašyti, 
jis neužilgo buvo padarytas 
master saržentu.

Ištarnavęs 28 metus, jis 
buvo paleistas pensijon.

Labai troško mieląją Lie
tuvą, išlaisvintą iš nacių o- 
kupacijos Lietuvą, aplanky
ti; dar sykį pamatyti tąjį 
kapą, ant kurio aną naktį 
išklūpojo, ties kuriuo, beje, 
atsirado daugiau ir daugiau 
naujų kapų, jų skaičiuje ir 
tėvo.

Kai Amerika buvo priešo 
pasalingai užpulta, Anta-‘ 
nas tikėjosi būti pašauktu 
tarnybon. Ir jis nekantrau
damas laukė tos dienos, ku
rią galėtų savo žinojimą 
panaudoti, kaip jis sakė, 
“praktiškiems reikalams” 
(priešui mušti). Bet jį už
sėdo širdies liga, iš kurios 
jis negalėjo niekaip išsisuk
ti.

Nepaisydamas skausmų, 
kurie dažnai jį smarkiai su
imdavo, Antanas kasdien 
sekė du dienraščiu ir nuo
lat klausydavo radijo žinių 
iš karo frontų.'

Jis 
dento 
kas.

Jis
d. Lakeland, Floridoj.

Su Antanu išviso susiėjau 
tik šešis sykius.

Ir taip žmogus, tarnavęs 
visą savo gyvenimą kitiems, 
kai užsitarnavo ramesnį gy
venimą, kai galėjo tikrai 
gražiai ir žmoniškai, ramiai 
pagyventi — turi mirti!

Bet ar tame yra kas nau
jo?!

buvo karštas prezi-
Roosevelto šalinin-

mirė š. m. gegužės 1

R. Mizara.

Washingtonas ir Jo Žmonės

vyras.” Jis manė, kad 
vyras turėjo būti miiži-

prezidentas rengėsi ap-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
ingtoną, vaikutis pasakė — 
“bet aš maniau, kad esi labai 
didelis 
garsus 
nas.

Kaf
leisti tą vietą, senukas pribė
go prie jo ir sušuko: “Genero
lai, generolai, ar manęs nepa
žįsti?“ Washingtonas senelį 
vardu pasveikino ir kalbėjo, 
nepaisydamas jo vargingos iš
vaizdos ir kada atsisveikino, 
paliko aukso jo rankoj. Senas 
kareivis rado auksą, tik kada 
prezidentas jau išvažiavo.

Valley Forge, Washingtonas 
pagreitino pastatymą kareivių 
stovyklos, siūlydamas dovanas 
už greičiausią ir geriausią dar-
bą. Jo kareiviai visada j j ger 
bS ir mylėjo,

Portland ir Oregon City, Ore
draugus M. E. Baltrušaičius. 
Tuo laiku atradome jų na
muose jų sūnų, 2nd Lt. Edwar-

karių. Baigdamas 
pareiškė, “šiuose 
turėtume išrinkti 

viršininkus j val-

Iš Abeko Prakalbų
Balandžio 5 dieną įvyko 

prakalbos ir vakarėlis pas 
draugus S. O. Umbraičius, 
Oregon City. Kalbėjo F. Abe
kas, Vilnies redaktorius. Abe
kas pasakė gerą prakalbą apie 
karą ir kitus pasaulio įvykius.

Kalbėtojas sakė, kad priešai 
bus sutriuškinti ir pergalė bus 
Jungtinių Tautų, nors priešas 
dar tvirtas. Kalbėtojas sakė, 
kad visi turime dėkoti Sovie
tų Sąjungai ir jos galingajai 
Raudonajai Armijai, kuri taip 
nacius pliekia. Sako, jeigu ne 
Raudonoji Armija, tai mūsų 
šalis ir Anglija būtų praradę 
daug savo 
savo kalbą 
rinkimuose 
pažangius
džią, ir remti Rooseveltą.”

Taipgi prisiminė apie spau
dą, kad žmonės turėtų skaity
ti tinkamus laikraščius, kaip 
Laisvę ir Vilnį ir priklausyti 
prie darbininkiškų organizaci
jų, kaip Liet. Literat. Draugi
jos ir Liet. Darbin. Susivieniji
mo. Draugas F. Abekas pasa
kė labai gražią prakalbą.

Tai ačiū jums, drauge F. 
Abekai, už mūsų aplankymą.

Šiam vakarėliui mūsų gas- 
padinės prisinešė ir paaukojo 
skanių valgių. Kaip, V. Riškie
nė, L. Jazelskienė, D. Mikie- 
nienė, O. Umbrasienė,- N. 
Betts, S. Stupurienė, J. Urbon, 
O. Marcinkienė. Labai ačiū vi
soms gaspadinėms ir ačiū labai 
draugams S. O. Umbrasams 
už veltui suteikimą vietos.

šie draugai aukavo dėlei 
Vilnies namo išmokėjimo:

Po $5: M. Jonikaitis, A. Pe- 
tražunas, J. Karbanski, C. 
Marcinkus, J. Urbon, F. Ulški, 
J. Stupur, S. Palinauskas ir A. 
Sharka.

J. L. Jazelskiai $2.
Po $1: M. Yankauskas, R. 

Smalinskienė, D. Mikienienė, J. 
Spomer, N. Betts, S. Umbrosas 
ir A. Rimkus.

Šiaip tapo padaryta $11.65. 
Tai iš viso aukų pasidarė 
$66.15. Tai labai širdingai 
ačiū visiems už aukas. Ir taip 
ačiū Ninai Betts už jos auką, 

I už kurią padaryta pelno 
$11.65.

Balandžio 2 dienos LDS 106 
kp. susirinkime tapo sudėti ke
li doleriai dėl Liaudies Balso, 
šie draugai aukavo:

Po $1: A. Bruchas, M. Joni
kaitis, J. Stupur ir S, Palinaus
kas.

Po 50c: C. Marcinkus, S. Da
niil, F. Ulskis, A. Murphy, J. 
"Karbanski.

Po 25c: J. Urbon, L. Jazels
kienė, N. Betts ir J. Matuzas.

Iš viso susidaro $7.50. Tai 
ačiū visiems aukotojams. Taip 
ir reikia daryti, turime kiek 
galėdami šelpti savo darbo 
žmonių spaudą.

Dar praeitą mėnesį man su 
savo šeima teko nuvažiuoti į 
Seattle, Wash, aplankyti savo
tėvuką G. E. Yodišių. Taipgi 
tuo pačiu laiku aplankėme ir

Leit. Edward Baltrušaitis 
su savo motina

dą, parvažiavusį namo ant ato
stogų. Edward Baltrušis yra 
antras leitenantas marine 
corps bro jėgose. Buvo malo
nu susitikti su Edwardu ir pa
sikalbėti. Tai mes lietuviai tu
rime kuo pasididžiuoti su savo 
jaunuoliais. Edwardas atrodė 
labai gerai. Mes linkime jam 
kuo geriausių pasekmių.

Portland e buvo atsilankęs 
pas savo gimines A. Ti’mins-

A. Timinskis
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kis iš Hartford, Conn, šis jau
nuolis gražiai lietuviškai 
ba. Jisai 
merchant 
jaunuolis 
savo tetą

kal- 
ant 
Šis 

pas

eina pareigas 
marine laivų, 
čionai lankėsi 

A. Rimkus.
Tai mūsų jaunuoliai visur 

kariauja už. demokratiją, o 
mes namie irgi turime neatsi
likti nuo darbo.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš-
čio dar 
Laisvę!

užsisakyti

“Spauda Yra Masinė Jėga Ka
ro Laimėjimui“—Direkcijos

Pirmininkas
Ateinantį sekmadienį, ge

gužės 7-tą, 10 vai. ryto, Lietu
vių Auditorijon rinksis Lietu
vių Darbininkų Spaudos Ben
drovės dalininkai į savo meti
nį suvažiavimą. Bendrovės di
rekcijos pirmininkas A. Mazi
liauskas prisirengimo posėdyje 
pažymėjo, jog “spauda yra 
masinė jėga karo laimėjimui.“

Prie spaudos bendrovės pri
klauso 1,300 dalininkų. Nėra 
tos savaitės, kad kas nors ne^ 
nusipirktų Vilnies šėro. O ar
tinantis suvažiavimui ateina 
dar daugiau šėrų užsisakymų.

Visi dalininkai, ypač Chica- 
gos ir kitų artesnių miestų yra 
uoliai raginami savo dienraš
čio suvažiavime dalyvauti. 
Liaudies dienraštis leidžiamas 
plačios visuomenės.

U ž s i b a igus suvažiavimui, 
bus puošnus bankietas. Daug 
kas iš anksto perkasi tikietus 
jame dalyvauti.

Laike vakarienės bus gražus 
programas. Dainuos A. Doč- 
kienė ir C. Stanevičienė duetą. 
Lietuvių Jaunuolių Balalaikų 
Orkestras, vadovybėje J. Bud- 
revičiaus, skambins rinktines 
meliodijas. A. Kenstavičienė ir 
K. Abekienė dainuos duetą.

Programas bus neilgas, bet 
įdomus ip gražus. Po to bus šo
kiai prie gero orkestro.

Šėrininkai ir svečiai kviečia
mi rinktis suvažiaviman skel
biamu laiku. ‘ Plati visuomenė 
turės daug smagumo dalyvauti 
po suvažiavimo bankiete, iš
klausyti programą ir po to 
puikiai pasilinksminti.

Kvieslys.

Sovietų Sąjungoje Religijos 
Laisvė Pilna,“ Sako 

Archivyskūpas
Anglijos archivyskūpas C. F. 

Garbett pereitą sekmadienį pa
sakė reikšmingą prakalbą 
apie religijos laisvę Sovietų 
Sąjungoje:

“Religijos laisvė pilnai gy
vuoja. žmonių sąžinės laisvė 
ir jų nuojauta apie dievą yra 
dalis tautinio gyvenimo,“ sakė 
Yorko archivyskūpas.

Sovietų Sąjungoje niekac 
nebuvo paneigta žmonėms lais
vė melstis, išpažinti jų religi
ją. Buvo neleidžiama kunigam 
varyti kontr-revoliucinė veik
la. Kai kunigai atsisakė nuo 
savo pragaištingo darbo, tai 
buvo suteikta jiem teisės at
gaivinti centralinis kūnas — 
Sinodas.

P. D.

Laivyno Sekretoriaus Laidotu
vių Iškilmės Chicagoje

Laivyno sekretorius palaido
tas tapo netoli Washington, 
D. C., Arlington Nacionaliuo- 
se Kapuose. Tuo pačiu laiku 
įvyko iškilmė Chicagoje jo 
prisiminimui. Majoras Kelly, 
gubernatorius Green, majoras 
generolas Aurand ir kiti pa
sakė prakalbas gedulio iškil
mėje Great Lakes Laivyno 
Centre.

Laivyno sekretorius Knox 
buvo republikonas, bet jis su
prato tautinės vienybės gyvą 
reikalą ir glaudžiai kooperavo 
su Roosevelto administracija, 
užimdamas atsakomingą vietą. 
Jis buvo leidėjas “Chicago 
Daily News.” Tas laikraštis, 
nors laikėsi republikoniškos 
krypties, tačiau uoliai rėmė 
karo pastangas, palaikė ben
drą administracijos naminę ir 
užsieninę politiką.

Reikalauja South Chicagai 
Maudynių

Aldermanas Bohling reika
lauja, kad miestas ištaisytų 
Michigan ežero pakraštį nuo 
75-tos iki 79-tos gatvės. Ten 
dabar nėra maudynių.

šios maudynės reikalingos 
dėl South Chicagos žmonių, 
sako aldermanas.

Jis savo planą pasiūlė mies
to tarybai. Tačiau finansinė

komisija nenori priimti, 
minėtos vietos ištaisymas 
šuotų. apie $200,000.

nes
lė-

Orlaivių Vartojimas Po Karo
Civilės Aviacijos adminis

tratorius Charles Stanton iš
dėstė nuomonę, kiek bus or
laivių po karo. Jis mano, kad 
civiliam vartojimui po karo į 
aštuonis metus bus 500,000 
laivių.

The Kiwanis Magazine 
rašo, kad kas 280 asmuo
rėš privatinį orlaivį. Orlaivių 
būsią visokių, didelių ir mažų. 
Privatiniai orlaiviai būsią ma
žiukai, bet parankūs skraidy
mui. Būsią orlaivių su nulen
kiamais sparnais, kuriais ga
lės nusileisti ant kelio. Tai da
linai automobilius ir orlaivis.

or-

jis 
tu-

Žmona Nušovė Karį
Karys R. J. Spergon, 26 me

tų, negras, lankėsi pas žmo
ną. Dėl ko tai žmona savo na
muose, 1800 West Emerson 
St., paleido šūvį į vyrą. Mo
teris sako, kad jie susibarė. 
Vyras ją mušęs.

LKM Choro Darbuotė
Balandžio 25 d., Hollywood 

salėje, įvyko LKM Choro pa
mokos. Po sunkaus darbo 
kankliečiai šiuo tarpu lyg at
sikvepia? Besirengiant prie vai
dinimo “Piršlybos“ ir koncerto 
choras turėjo daug darbo.

šiuo kartu choras, vadovy
bėje Anna Petrutienės, pradė
jo rengtis prie dainavimo Lie-

tuvių Tautiškų kapinių iškil
mės programe, gegužės 30-tą.

Todėl visi kankliečiai prašo-
chorą ir

Holly-

J. Stul-
Jis kar-

mi nuo širdies grįžti į 
dalyvauti pamokose, 
wood salėje.

Choro pirmininkas 
gaitis gavo atostogų,
tu su žmona Eva Stulgaitiene, 
išvažiavo į Boston, Mass, žada 
sugrįžti į Vilnies šėrininkų su
važiavimu, v

Šurum Burum Vakarėlis
Praeitą antradienį, po choro 

pamokų, vakare, kankliečiai 
turėjo šurum-Burum vakarėlį. 
Buvo užkandžių, išgerti ir mu
zika šokiams. Prie choro prisi
rašė nauja dainininkė, Agotė
lė Zarambiutė. Grįžo į chorą 
dainuoti Helen Kvainauskienė. 
Kas daugiau stojate į Kanklių 
Chorą ?

A. Grigas pasimokė j o 
jo duoklę $5. Vadinasi, 
šeima auga.

Padėkos Žodis
Visi, kurie balandžio

choro parengime Lietuvių Au
ditorijoje pagelbėjo darbu, lo
šimu, daug padėjo chorui. Vi
siems ačiū.

Dėkui Annai Petrutienei už 
prirengimą aktorių “Piršlybų“ 
vaidinimui. Taipgi dėkui Dau- 
deriui ir Kenstavičienei už pa- 
dainavimą solo.

Ačiū A. Budrienei, B. Gar- 
šinskienei, I. Sh n aider, L. Sher
man, J. Petručiui, V. Petro- 
kui, M. Ziny, J. Ruzgai, J. 
Katiliui, M. Masiokui, A. Avi- 
ženiui ir L. Balčiui už padėji
mą kankliečiam parengime.

J. D. Bendokaitis.

rėmė- 
choro

23 d.

PITTSBURGH. PA
Balandžio 23 d. įvyko meti-1 vičiaus žmona, Mažukniukė ir 

nė konferencija LDS 8-to aps
kričio. Konferenciją atidarė 
pirmininkas J. Mažeika, į man
datų komisiją paskirta K. Kai
rys ir Načajienė.

Dalyvavo atstovai 
kuopų, 9 delegatai ir apskri
čio valdyba. Viso yra 16 kuo
pų šioj apylinkėj, bet kitos 
neprisiuntė, mat, dabar darbo 
sąlygos ir susisiekimo apsunki
nimas.

Iš kuopų raportų pasirodė, 
kad kuopos veikia, aukoja 
Raudonajam Kryžiui ir ki
tiems svarbiems reikalams, 
perka karo bonų ir kitais bū
dais remia karo laimėjimą.

Apskritys paaukavo $10 Vil
nies ir Laisvės paramai ir de
legatai suaukavo $8 dėl agi
tacijos.

Į komitetą išrinkta tie pa
tys: J. Mažeika — pirminin
kas, J. D. Lekavičius — vice
pirmininkas, Jurgis Urbonas— 
raštininkas, turto raštininku— 
Jonas Urbonas, turto prižiūrė
tojai — K. Kairys ir Načajie
nė, korespondentas — D. P. 
Lekavičius. Konferencija 
darė 6 vai. vakare.

Maseikienė, pastaroji nukrito 
laiptais. Vėlinu visiems ir vi
soms pasveikti.

nuo 6

užsi-

kadVyriausybė pranešė, 
Italijoj, kovoj prieš hitlerinin
kus žuvo Alfonsas Dursh 
(Durša). Jo tėvas yra LDS na
rys Coal Center, Pa. Kovūnas 
paliko nuliūdime žmoną Hele
ną Dursh (Venslovaitę) ir 
16-kos mėnesių dukrelę. Reiš
kiame giliausią užuojautą jo 
giminėms.

Paleistas iš kariuomenės ir 
yra Buttler ligoninėje Ado
maitis, Stepono Adomaičio 
(Adams) sūnus, kuris pirmiau 
tarnavo Afrikoj.

Lietuviai kariai aplankė sa
vus : Adomaitis, Kaz. Adomai
čio sūnus, P. Gustuks. Buvo 
iš laivyno parvažiavęs J. Pa
kaitis. M. Kairienė buvo ap
lankyti Albertą Kairį karo sto
vykloje.

Lietuviai išėjo į karo tarny
bą : P. Jarmonskas, J. Kunei- 
ka, P. Krasnickas. Taipgi keli 
yra palikti iki birželio mėne
sio.

Jau senokai serga Jos. Va
siliauskas. Dabar išvežtas į 
miesto ligoninę. Yra LDS 160
kp. ir ALDLD 87 kuopos na 
rys. Ligoninėje yra Marcinke

Drg. Helen Kairienė, kuri 
ilgai sirgo, jau pasveiko ir vėl 
pradėjo darbuotis. Tai nuošir
di ir veikli mūsų draugė, daug 
dirbus sekretorės vietoj nupir
kimui ambulansų. Linkime ge
ros sveikatos.

North Side Moterų Kliubas 
rengia bankietą paminėjimui 
Motinų Dienos, gegužės 14 d. 
Sakė, kad turės skanių valgių 
ir gerą muziką. Paremkime jų 
parengimą.

Balandžio 22 d. mirė P. 
Gustienė, iš North Side, buvo 
apie 60 metų. Paliko nuliūdi
me vyrą ir 4 sūnus, du sūnūs 
yra karo tarnyboje, 2 dukteris 
ir kelis 
landžio 
zimiero

anūkus. Palaidota ba- 
25 d. į lietuvių šv. Ka-‘ 
kapines.

Pittsburgho mieste didelis 
sąjūdis yra laukiant didvyrio 
C. Kelly, kuris kare atsižymė
jo už mūsų karo pergalę.

D. P. Lekavičius.

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs 
sudarau 
r i k o) I
k ai u i esant ir

^HI^^^Mpadidinu
dydžio, 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 S-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
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(Tąsa)
— Šitai teisinga. Kiekvienas daug di

desniu įkarščiu kovos už savo dvarus, 
negu už atitrauktinę ‘‘Didžiosios Lenki
jos” sąvoką.

Potockis šyptelėjo.
— O kaip reikalai su Maskva? *— pa

klausė Edvardas.
Šypsnis dingo nuo Potockio lūpų.
— Su Maskva bus karas. Pilsudskis 

miega ir mato Napoleono kelią... Na, jei
gu ne ligi Maskvos, tai nors iki Smolen
sko.

Šį kartą Edvardas nusišypsojo.
— Ar jums neatrodo, kad toks istori

nis palyginimas pavojingas?
— Ne! Tada buvo kitos sąlygos. Tikė

kite, Varšuvoje ne tokie jau kvaili. Ge
ležinis lankas supa Maskvą, ir Pilsuds
kis pakankamai gudrus žmogus, kad tuo 
pasinaudotų ir atkirstų Lenkijai gerą 
gabalą rusiškos mėsos. Tiktai vargas, 
kad mes neturime parako tam karui... 0 
čia dar toji Ukraina.

— Taip, grafe, jūs žadėjote mane pa
informuoti...

— Matote — palietei vieną, gręžkis į 
kitą. Ką jūs žinote apie Simoną Petliū- 
rą?" ” ’

i — Beveik nieko be to, kad tas subjek
tas šiuo metu vadovauja vadinamajai 
Ukrainos Direktorijai,*— atsakė Edvar
das.

Potockis kažko ieškojo kišenėse.
— Jums reikia apie tą žmogų papasa

koti. Mat, jums teks su juo turėti reika
lų. Dabar jo gaujos užtvenkė kone visą 
Voliniją ir Podoliją. Raudonieji ten iš
siblaškę grupėmis. Štai jis! — jis iš
traukė iš kišenės į keturias dalis sulank
stytą popieriaus lapą.— Trumpa charak
teristika, kurią kunigaikštis Sapieha 
prašė jums atiduoti, mūsų Kijevo agen
tūros pranešimo nuorašas.

Edvardas paėmė lapą.
— Dar Paryžiuje, karo ministerijoje, 

man apie jį pasakojo. Tas aviantiūris- 
tas praėjusiais metais apmovė generolą 
Tabui, kai dar Kijeve buvo vadinamoji 

_ Centrinė Taryba.**
— Visai teisingai. Štai perskaitykite, 

čia gana tiksliai atvaizduotas jo paveik
slas.

’Edvardas pusbalsiu skaitė:
— “Jo apvalus taisyklingų bruožų vei

das nieku nekreipia dėmesio. Jo pilkos 
įdubusios akys slepiasi, vengia žvilgsnio. 
Stambūs žandikauliai, jausminga burna 
su pavargusia nusikorusia apatine lūpa, 
riebus smakras, didelės, kiek atsikišu
sios ausys — niekas nerodo energijos, k

drąsos, stiprios valios, būdingos vadui. 
Būdamas nedidžiausio proto, daugiau 
linkęs į intrygas, negu į plačias politines 
kombinacijas, Petliūra ypač gabus pa
ruošti smulkiems pogrindžio “įvykiams”, 
tuo pačiu metu įvykdyti du priešingus 
veiksmus, staiga ką nors ne tik priešų, 
bet ir draugų nelaukto pradėti. Egoistas 
ir garbėtrokšta, visada daugiau rūpinasi 
savo asmeniniais reikalais, negu tarny
bos pareigomis. Turėdamas nedidžiausią 
išsilavinimą, jis ir liko “einąs pareigas” 
siauriausia ir blogiausia tų žodžių pras
me. 'V

Petliūra gimė 1877 metais PoltavOje, 
pasiturinčioje kazokų šeimoje, ir mokėsi 
vienoje iš tų seminarijų, kuriose buvo 
rengiamas tautinis ukrainų judėjimas. 
1905 metų revoliucijos metu jis buvo de
šinysis socialdemokratas. Kiek galima 
spręsti iš jo straipsnių, vėliau išėjusių 
atskira knyga, tai gana kuklaus masto 
publicistas, net ir to meto menkos Uk
rainos inteligentijos mastu. Kijeve jis re
daguoja savaitraštį “Slovo”, vėliau Ma
skvoje — žurnalą “Ukrainos gyveni
mas”, karo pradžioje dėjusį lojalius 
straipsnius. Todėl Petliūra ir nepametė 
fronto. Jį mobilizavo tolimo užnugario 
administraciniam darbui, ten jis ramiai 
sulaukė karo veiksmų pabaigos. 1917 
metų birželio mėn. jis buvo Centrinės 
Tarybos karo reikalų generalis sekre
torius. Jis pradėjo mėgdžioti Kerenskį, 
net mostus ir laikyseną pasisavinęs. 
Petliūra drožia kalbas kareivių mitin
guose, kaip ir Kerenskis, mėgdžiodamas 
napoleonišką laikyseną. Po to, kai sukilę 
valstiečiai ir darbininkai Centrinę Tary
bą iš Kijevo išvijo, Petliūra pasidarė vie
nas iš aktingiausių žūtbūtinės kovos su 
bolševikais šalininkas ir vadovavo Cent
rinė Tarybos kraštutiniams dešiniesiems.

*) Ukrainos Direktorija — kontrrevo
liucinė Ukrainos vyriausybė, 1918 m. 
spalio mėn. 13 d. slaptai sudaryta Kije
ve.

**) Centrine Taryba — kontrrevo
liucinės necionalistinės Ukrainos buržu
azijos vykdomasis organas, sudarytas 
li917 m. balandžio 6 d. 1918 m. balandžio 
pabaigoje Taryba sukilusių darbininkų 
ir valstiečių buvo išvaikyta; po to, vo
kiečių durtuvų padedama, ji grįžo į Uk
rainą" Tuo metu, kai kontrrevoliucijai 
prireikė tvirtesnės valdžios, 1918 m. ba
landžio mėn. 29 buvo sulikviduota jų pa
čių dvarininkų.

(Bus daugiau)

Aukos Lietuvos Žmonėms
šios aukos, surinktos varde 

LLD 52 kp. del teikimo pagel
bos lietuviams ir lietuvių vai
kučiams, kuriuos galima su
šelpti siunčiant per Sovietų 
Sąjungą, žemiau telpa vardai 
aukotojų ir suma aukų.

Po $10: Antanas Malinaus
kas ir Marie ir John Koch.

Po $5: Juozas Gugas, Vin
cas Povilaitis ir Gust Raman.

Alex ir Fern aukavo $3.
Antanas Jakštys $2.
Margaret ir Jon. Alvinai 

$1.50.
Po $1: Povilas Zunaris, 

John W. Brazauskas, Stepo
nas Praidis, Jurgis Janonis, 
Franas Gustaitis, Anna Ado
maitienė, F. D. Stakvil, Juo
zas Terza, Anna Findley, Vin
cas Kirvela, Juozas Laukaitis, 
J. Gajunas, Mare Geraltaus- 
kienė, John Rudzevich, Vin
cas Karmuza (Cleveland, O.), 
Vincas Steponkevičius, Jonas 
Kašinskas, Juozas M., Martin 
Kvedera, Juozas Galinskas, 
Adela Bell, Alekas Stockus, 
Pranas Jočionis, Margaret An
driuliene, Julius Jacobson ir 
Uršulia Jurkevičienė.

Po 50c: Antanas Adomai
tis, Natalija Astrauskienė, Be
vardis, Petras Gudelis, Zuza
na Dantienė, John Palukaitis 
ir Walter Gugas.

Anna Zinkienė, iš Utica, 
Mich., aukojo $10 dėl punde
liu vaikučiams.

Viso aukų surinkta ant tri
jų blankų $81. Aukotojams 
širdingai tariu ačiū už simpa
tiją ir aukas. ,

M. Alvinienč,
Detroit 4, Mich.

DĖL AIŠKUMO
Aukotojų vardai nuo Lietu

vių Moterų Pažangos Kliubo 
jau tilpo Laisvėje ir Vilnyje— 
$31. Vėliau aukavo 
Grigonis $2. Viso 
Adomo Grigonio 
nebuvo garsintas, 
mas dabar.

Aukas surinko
Pocevičius, perdavė LMP Kliu- 
bui, prašė nusiųsti Justui Pa
leckiui, kad greičiau karą lai
mėti su mūsų parama.

M. A.

VISŲ KOLONIJŲ ATYDAI
šiuomi pranešame, kad PRANE

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

stoka vietos

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

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

(105-106)
l

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

geg. 7 d., 2 vai. dieną, 15-17 Ann 
St. Kviečiamo 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)

PA.
6 v. v.,

Great Neck, L1
Pagirtinas Parengimas

Priežodis sako: “Kur vie
nybė, ten galybė.” Greatnec- 
kiečiai jau ne pirmą sykį įro
dė tą tiesą, ypatingai šiame 
parengime, kuris buvo rengtas 
Raudonojo Kryžiaus naudai. 
Suruošime šio puikaus paren
gimo dalyvavo visos še
šios lietuviškos draugijos ir 
viena rusų draugija. Komisija 
tam darbui susidėjo iš 14 ypa
tų ir visi nuoširdžiai ir sutar
tinai darbavosi, tai ir pasek
mės išėjo puikios. Vakarienė 
buvo soti ir vaišinga, kurią 
pagamino gaspadinės: Kriau
čiūnienė, Kutkienė, Homskie- 
nė, Vasiliauskienė, Bečienė. 
Gaspadinės ne tik kad dirbo, 
bet ir maisto aukavo. Kriau
čiūnienė bulvių ir staltieses; 
Kutkienė 5 kenus maisto; Va
siliauskienė, cibulių; Walter 
Boza, burokų; Bečienė, alie
jaus, pieno, cukraus; Balčiu-, 
nų Varpo keptuvė, 4 svar. py
rago .

Dailės programą išpildė 
Pirmyn. Choras, vadovystėje 
Almos Kasmočiutės, sudaina
vo pagirtinai sklandžiai kele
tą skambių dainų, merginų šo
kikių grupė gerai pašoko, šo
kiai ir dainos publikai labai 
patiko. Garbė mokytojai 
chorą palaikytojams.

yr Aukų surinkta 
L PO

Bruno Patrick, Mr. ir Mrs. 
Ilomsky, Sauseriai, Lietuvių 
Piliečių Kliubas, Alex Valen
tinas, O. Klimienė, J. O. Ba
ranauskai, Kasmauskai.

F. Klaston $3.
Po $2: J. Urbonas, Šidlaus

kienė, Ch. Karaziejus, Dabro- 
valsky, J. Sechkar, F. Garbos- 
ky, M. Smaidžiunas, Šulinskai, 
A. Ringis, Tatura, Mr. & Mrs. 
Marlena, P. R.. Bernotavičiai, 
Kriaučiūnienė.

Po $1: A. Blažionienė, A. 
Simokaitis, Mr. Buck, Bukš- 
naitis, Sprainis, M. Backus, 
Mr. Mellor, J. Ed. Meyer, Su- 
prončikas, J. Kupčinskas, Miss 
Murray, Zibartienė, M. Save- 
džienė, J. Pundzevičia, Mrs. 
Murray, A. Povilaitienė, Simo- 
kaitienė, Mrs. Takorsky, A. 
Alekna, Kazaitienė, Glotk’ienė, 
Vanagienė, J. Truda, D. Smai
džiunas, Mr. Olcott, Goodwill, 
Kupčinskienė, Laužaitienė, A. 
Gudzinskienė, Kupčiūnienė, M. 
Urbonas, Grey Manduck, M. 
Hotsinkevičius, T. šeškus, E. 
Gautaut, J. Vanagas, Novits- 
kas, Ch. Laužaitis, M. Lumas, 
A. Kraučiunas, A. Šidlauskas, 
M. Ališkevičia, V. Alita, J. 
Šimaitis, A. Fertikas, A. Za
bulionis, T. Vezdžiunienė, Z. 
.Straukus,
Adams, B. Alamoša, A. Bart
kienė, F. Gerson, J. Paulukas, 
Slavinskas, Slavinskienė, P. 
Kurtinaitis, Daknys, Daknienė, 
Navikienė, A. Valčuk, Kaspa- 
rienė, T. šlaivys, V. Grigas, 
A. čekatauskas, Olga Beeis. 
Mikionis 50c, čebatorienė 25c. 
Viso aukų $2,07.80. Pelnas nuo 
parengimo $196.94. Raudona
jam Kryžiui įteikta $404.74.

Koresp.

Moundsville, W. Va
Ir šios apylinkės geros va

lios žmones parėmė Lietuvos 
žmones dovanomis.

Štai surašąs aukotojų: Mrs. 
Bružukas paaukojo 12 kaval- 
kų drapanų; Mrs. Siutilas do
lerį pinigais ir 15 kavalkų dra
panų ; Ona Krutulienė aukojo 
5 dol. pinigais, 24 kavalkus 
drapanų; Norgeliene aukojo 3 
kavalkus drapanų; Mrs. Mi
lerienė aukojo 5 dol. pinigais 
ir 2 kavalku drapanų.

Labai širdingai ačiū aukoto
joms.

10% SAVED 
NOW OR 100% 
JAKEN BY THE 
AXIS LATERI

Adomas 
sudarė $33. 
vardas dar 
pagarsina-

Kazimieras

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 7 d., 2 vai. dieną, pas B. Rad
zevičius, 9 Carbon Lane.

Visi draugai ir draugės privalo 
būt susirinkime. Atsiminkite, kad 
jau penktas mėnuo užstojo, o dar 
mes nevisi esame užsimokėję meti
nes duokles. Taipgi užgirsime savų 
delegatų raportus iš 12-to Apskričio 
konferencijos ir iš Liet. Pagelbos 
Teikimo Komiteto. — J. Vilkelis, 
sekr. (106-107)

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 persiuntūfio 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jupis per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

PHILADELPHIA,
Sekmadienį, 7 d. geg., 

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 la
bai svarbų susirinkimą. — Sekr. S.

(105-106)

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 — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

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

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

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

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

Ii

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 kp. susirinkimas įvyks 7 

d. geg., Maple Park. Pradžia 2 vai. 
dieną, 
vauti.

Kviečiame visus narius daly- 
(105-106)

EASTON, PA.
51 kp. susirinkimas jvyksLDS 

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)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo. susirinki

mas įvyks 7 d. geg., 4 vai. ’dieną, 
155 Hungerford St. Kviečiame visas 
nares dalyvauti. — V. K. sekr.

(105-106)

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth, Linden ir apylinkės 

mezgėjų susirinkimas įvyks sekma
dienį, gegužės 7 d., 5 v. v., 408 
Court St. Draugės, dalyvaukite šia
me susirinkime 
darbų

nes turime 
nebaigtų.—L. Sheralis, 

(105-106)

daug 
sekr.

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinis Motinų Dienos 

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

pami-

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

CLIFFSIDE, N. J.
Sekmadienį, • 7 d. gegužes, 3 vai. 

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

(105-106)

-Sa

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 autams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Adam Krutulis.

<F

<l>

<♦>

<♦>

<♦)

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

<♦)

<!

<♦>

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

M

j
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GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

<K Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokt! 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadieni į
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. »

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE Ž

GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y. ♦
Telefonas EV. 4-8698

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

BUY WAR BOBOS

ir

ir

Telefonas Poplar 4110

sekamai: 
Kasmočiai

Adams, R.

Iter 
deikis, P. A. Bečiai, • Pozarai, 
A,, O. Vinitskai, P. B. Kutkai, 
BUtrai, A. J. Kasmočius, Jr.

O*F. W. SKALIUS
(Shalinskas)

10: A. J. 
draugija

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

būsite patenkintu

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.



(110)

(106)

(107)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Laisve—Liberty, Lithuanian DailyPenktadienis, Gegužes 5; 1044

JOHN WANAMAKERVYRAI - MOTERYS
9th ST. IR BROADWAY

dar-

PILNAM IR DALIAI LAIKO

MATYKITE MR. BOEWIG

(112)

(108)

HOBOKEN, N. J (108)
(117)

(108)80 Mil. Žiurkių Vokietijoje

(106)
(106)

(107)(107)

NAKTINIS APVALYTO JAS

(108)5 DIENOS

(106)

priskaito ir
Bloomingdale’s REIKIA MOTERŲ

MEDUS (111)

DIENINIAI SANDĖLIUI VYRAI (106)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ST. 
06)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

18 RICHARDSON ST., BROOKLYN.
(106)

MOTERYS, MERGINOS, VETERANAI 
PILNAM AR DALIAI LAIKO. LENGVAM 

DARBUI. LINKSMOS APLINKYBĖS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

BOX 436, EQUITY, 113 W. 42ND ST.
\ (106)

STALIORIAI
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. 

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

OPERATORIAI IR DARBININKAI 
BENDRAM DARBUI 

PRIE UNIFORMŲ 
VYRAI IR MOTERYS

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. 
BEN GREENHOLTZ

476 KNICKERBOCKER AVE., BROOKLYN.
(110)

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
OFISĄ

60TII STREET MEZZANINE.

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

Pareiškimas.

MERGINOS 
OFISO DARBUI

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

141 FRELINGHUYSEN AVE.
NEWARK, N. J.

TAIPGI
MECHANIKAI 
MECHANIKŲ 

PAGELBININKAI
DIRBTUVĖS DARBININKAI

PIPE FITTER PAGELBININKAI 
& PAPRASTI DARBININKAI

Kreipkitės j Timekeeper 
PRINCE GEORGE HOTEL, 15 E. 27TII 

d

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

Pakilimai. Robin Redbreast Co.
19 W. 34th St.

MERGINOS
BŪTINAM 

KARINIAM DARBUI
KREIPKITĖS

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

BROOKLYN.

MERGINOS IR MOTERYS
NUOLATINIS LENGVAS DARBAS 
MODERNIAME MAISTO FABRIKE

NATURAL SUGARS, INC.
601 W. 26TH ST.
11-TOS LUBOS.

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)

VYRAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

HARDBOARD PRODUCTS 
REPUBLIC 9-2480

RAŠTININKĖ—PRADINĖ
•Centralinis Ofisas Krautuvių Organizacijos. 

Pageidaujama gražus rankraštis.
40 VALANDŲ SAVAITĖ
GERA PRADINĖ ALGA

ELLAY STORES
229 — 4TH AVĖ. (11-TOS LUBOS)

(107)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Rezidencijiniame Viešbutyje. Geros Algos 

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

______________________ ) (107)

(Pagelbiniai) ■
SANDĖLIO RAŠTININKAI

MERGINOS, lengvas sandėlio darbas. Prise- 
gioti tikietukus. Išdalyt darbą. Gera proga, 

l'akilimai. Robin Redbreast Co.
19 W. 34 th St.

Džianitorius, Aptarnautojai 
Medžiagų Kraustytojai 

100% Karinis Darbas—Geros 
Darbo Sąlygos.

Jūs galite reikalauti vieno iš tų 
darbų.

Ir jei jūs reikalausite—
Jūs turėsite pokarinę ateit j 
su
THE WATSON FLAGG 

MACHINE CO.
“Kur Jūs Susirasite Draugus’’ 

Kreipkitės kasdien ar Antradienių vaka
rais 6 iki 8, 845 E. 2Mh St., Paterson.

Iš karinių darbų nesikreipkite.

VYRAS VIDAUS RUOŠAI 
$29.00, VIRŠLAIKIAI, 

APMOKAMOS VAKACIJOS. 
Kreipkitės j Timekeejxsr

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

NAMŲ UŽLAIKYMUI
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

GERA ALGA.

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

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

44 WHITEHALL ST. BO. 9-0944.
(107)

BERNIUKAI
NORINTI DIRBTI

Priėmimo ir Išsiuntinėjimo Departmente 
Patyrimas nereikalingas. Gera pradinė alga.

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

(107)

VYRAI
Dirbti Pieno Fabriko

GERA ALGA
Kreipkitės tarpe 9 A.M. iki 12 Pietų.

ELMHURST CREAM CO.
154-21 SOUTH ROAD, 

JAMAICA, L. I.
REIKIA VYRŲ. Būtina pramonė; švarus 

darbas, gera alga ; viršlaikiai.
JEWEL SHEEN WATERPROOFING CORP., 

35-43 37th St., L. I. City. 
Telefonas RAVENSWOOD 8-0770.

_____________ __________________________ (108)

BERNIUKAI. Išsiuntimams, krovimams, san
dėlio pagelbininkai. IšsAintimų skyriui dide

lės namų rakandų organizacijos.
MICHAELS BROS., 10 CONGRESS ST., 

BROOKLYN (arti Boro Hall)

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės į Dirbtuvės Ofisą

L. 0. KOVEN & BRO., INC.
First St. ir Paterson Plankroad

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.

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

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

(107

_____________________________________  (H2)
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 
Gesu ir Elektra suvirinimui. 

Plakščių Metalo Darbas. 
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

AERO MUFFLERS CORP., 
ROCKLEIGH, N. J. CLOSTER 1660

(112)

E1K1A KARINIU DARBININKU
VYRAI IR MOTERYS

Lydytojų 
Mechanikų 

Metalo Darbininkų
į Pagelbininkų

Paprastų Darbininkų, tt.
SU AR BE PATYRIMO 

GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS

Madrid. — Atėjęs iš Ber
lyno Woelkischer Beobach- 
ter, paties Hitlerio laikraš
tis, rašo, kad “didžiojoj” 
Vokietijoj dabar yra apie 
80 milionu žiurkių.

(Čia nepriskaitoma dvi
kojės žiurkės, kaip kad tal
kininkai vadina nacius.)

Atidėtas Draftas Senesnių 
Kaip 26 Metų Vyrų

MOTERYS - VYRAI 
JAUNUOLIAI

Pilnam Laikui ar Daliai Laiko 
Patyrimas Nereikalingas 

Vakacijos su1 Algom 
PASTOVUS DARBAS 

PO KARO 
Geros Algos 

KREIPKITĖS

Home Town 
Laundries, Inc. 
Front ir Water Sts., 

Teaneck, N. J.

I

Penktas Puslapis

BUŠŲ OPERATORIAI

PILNAM-DALIAI LAIKO
Mokama Laike Mokinimosi

DIENĄ AR NAKTĮ
Viršlaikiai Po 48 Valandų

PILNAM-DALIAI LAIKO
Dieną ar Naktį 

Gera Alga
5^2 Dienų Savaite 

Daug Progų Viršlaikiam
BŪTINA PRAMONĖ

KREIPKITĖS MR. WEVERBAUER

BEE LINE INC.

Puikiausias štabas atsidaro 
naktimis, aptvarkymo darbas.

Washington. — Rekruta- 
vimo vyriausybė įsakė su
laikyt draftavimą vyrų virš 
26 metų amžiaus, jeigu jie 
dirba bet kokį reikalingų 
darbą. Prie bereikalingų 
darbų, beje, 
bartenderiu užsiėmimą.

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

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 į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, Vz galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.

Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food

45.42 — 41st Str., 
Long Island City, N. Y.

Po Vieno Ašies Partnerio 
Žlugsiąs ir Kitas

London. — Amerikos ad
mirolas G. B. -Wilson tvirti
no, kad sumušus nacius, 
greit po to bus sugniuždyta 
ir Japonija. Be kitko, jis pa
stebėjo, kad amerikiečiai 
sunaikino jau trečdalį pre
kinių Japonijos laivų.

Co.

Nežiūrint blogo oro, 200 
Amerikos bombanešių tre
čiadienį atakavo vokiečių 
centrus šiaurinėj Franci joj; 
visi sugrįžo.

EKSTRA! Vitaminai dėl 
nusilpusio kūno, visiems, 
seniems ir sveikiems.

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVE
EKSTRA ’ 
suvargusio 
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 Rhcumatizmo, 
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

tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75<,Iron dėl nusilpusio kūno, 250
4. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna 

• pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab.
$1.65,

5. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gasų;

6. V. H.
P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo viduriu 
užkietėjimo, tik vienas doleris. v
Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota
vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kain^, 
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.

dvi bonkos už $3.00.

8.

9.

10.

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

Ekstra

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
DARBAS PRASIDEDA 6 P.M.

Puikiausias štabas atsidaro 
vyrams prie krovinių

5 DIENOS
40 VALANDŲ SAVAITĖ

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
OFISĄ

GOTI! STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

(111)

Nuolatinis Darbas
WHITMAN’S CHOCOLATES

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, PA

dm
EKSPERTAI PAKUOTOJAI

Į Pundus Rišti Audimus 
NUOLATINIS DARBAS.

VIRŠLAIKIAI
DAVID BICKERTON

48 LISPENARD ST., 
N.’ Y. C.

(ui)

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

SALADŲ 1R SANDWICH DARYTOJAS $55 
BROILERIŲ VIRĖJAI $55.

MAISTO PATIKRINTOJAS IR 
KAPERIUS $40.

ENDURO RESTAURANT
FLATBUSRI, PRIE DeKALB AVĖ.. 

BROOKLYN.
(UI)

VYRAI 
VAŽINfiTOJAI 

VYRAI PRIE BUFETO 
automotive mašinistai 

AR MECHANIKA} 
Laikas ir pusė už viršlaikius.

MEYER MOTOR PARTS, 
146-06 HILLSIDE AVE. 

JAMAICA, L. I.

465 Lorimer St.
FOODS

Brooklyn 6netoli Gran
H

St

VALYTOJAI 
SANDELYJ VYRAI 

BERNIUKAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 

SAVAITĖ

John Wanamaker
9th ST. IR BROADWAY

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

Paliuosavimą. (108)

DŽIANITORIAI 
PASIUNTINIAI
QUEENS BANKUI

GERA ALGA 
Patyrimas Nereikalingas 

JAMAICA 6-3200, EXT. 55

VYRAI!
VYRAI! 
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI 

' Kreipkitės į ’

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

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

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

nesikreipkite. fl08)

REIKALAUJA
VALYMUI MOTERŲ

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

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

Paliuosavimą. 
____________________ (108)

___ ___________________________ (hd

REIKALINGI VYRAI
Visokiem darbam x pieninėje dirbtu

vėje. Patyrimas pageidaujama, 
bet nėra reikalingas.

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

GRanicrcy 5-5008.

APVALYTOJAI
Pagelbėjimui išsiuntimų rūme

$27.50 Į SAVAITĘ
5 DIENŲ SAVAITĖ

Laikas ir pusė už viršlaikius
MADDOCK & MILLER

129 — 5TH AVE., N. Y. C.
(iii)

MERGINOS (3)
LENGVAS PAKAVIMO DARBAS 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
$21.88

Reikalingas atliekamumo paliudijimas

MANIFOLD SUPPLIES CO.
188 — 3RD AVENUE 

Brooklyn.

BERNIUKAI
Kirpimų Departmente 

Pokarinė Ateitis.
JOSEPH LOVE, INC. 

1333 BROADWAY 
(9-tos lubos)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbas.

60c I VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ

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

(107

PAPRASTI DARBININKAI
$1 Į VALANDĄ 

40 VALANDŲ SAVAITE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

(106)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALRĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia palluoBaylmo 
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.

PAGELBININKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
73c Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

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

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
(108)

UNIFORMOS NEMOKAMAI 
DARBAS KAFETERIJOJE 

PRIE

U. S. NAVAL BASE 
Gale East 33rd Street 

BAYONNE, N. J.
SKAMBINKITE MR. BECKER „

BAyonne 3-0025

CANTEEN FOOD SERVICE 
ATSINEŠKITE SU SAVIM ŠI SKELBIMĄ, 

TAIPGI ATSINEŠKITE PILIETINIŲ
POPIERŲ CERTIFIKATĄ.

(107)

(X)

NITUOTOJAI
(RIVETERS)

GREIT REIKALINGI
Kreipkitės į

Employment Office

NEW YORK
Shipbuilding Corp.

Broadway & Fairview 
Camden, N. J.

MAŠINISTAI 
DIRBTUVĖS NAMUI.

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS. 
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
Pilnai patyrę prie

LATHES
MILLING MAŠINŲ 

ABLIUOTOJAS 
PRIE STALO DARBAS
$1.16 Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.

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

(108)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

MERGINOS
Vyniojimui ir pakavimui choco

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

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

(106)

PARDAVIMAM ŽMONIŲ
REIKIA

Patyrusių prie Pagelbėjimų

(114) —■—n

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkltė«
Penn Stevedoring Corp.

PIĘR 28—NORTH RIVER, 
___ N. Y. C. (X)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika 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- 
kariš 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

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

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

PETER - PAUL, INC.
1150 ORTHODOX ST., 
PHILADELPHIA, PA.
' (117)

Kreipkitės

LANE BRYANT

PAPRASTI DARBININKAI ir APTAISYMAM VYRAI 
nuolatinis darbas 

Karinis Darbas 
Reikalingas Afllekamumo Pareiškimas 

RALPH B. CARTER CO. 
192 Atlantic St., Hackensacįc, N. J.

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 UNIFORMOJ 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

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

. (W7)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMŲ 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)
TYPIST—STENOGRAPHER

$30 Į SAVAITĘ 
5 DIENŲ SAVAITĖ 
PASTOVUS DARBAS 

M. & D. MILLER, INC.
129 — 5TH AVĖ., N. Y. C. 

_______________________________________ (111)

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 KACE ST.

PHILADELPHIA, PA
(UI)

I

I
I

(106)

REIKALINGOS ŠEIMININKĖS
(107)

(108)

15 HANOVER PL., 
BROOKLYN.

NAKTINĖS OFISO VALYTOJOS 
KREIPKITĖS ROOM 428

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

MECHANIKAI, PAGELBININKAI, 
ELEVATOR, 

puikiausia proga; būtiną pramonė.
THE MAINTENANCE CO., 
453 W. 42nd St., N.X-C.

i

Iš PO VANDENS DUMBLO KASIMO 
DARBININKAI

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

Kreipkitės j ofisą
HENRY DU BOIS’ SONS CO.

17 STATE ST., N. Y. CITY

Nuo 11 iki 3:30, kada jūsų namų darbas atliktas 
Šeštadieniais paliuosuojama, jei pageidaujama; 

lengvas darbas.
. Gera alga, ir duodama valgis.

Klauskite informacijų prie deskos.

F. W. Wool worth Store
Paterson, N. J.
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P. Cibulskis Daug 
Apdegintas

Pereitą trečiadienį LDS raš- 
tinėn buvo užėjus Ona Cibuls- 
kienė ir iš jos teko plačiau su
žinoti apie jos vyro Petro Ci
bulskio nelaimę. Tie baisūs ap
deginto skausmai jam tenka 
kęsti faktinai dėl kito asmens 
bandymo būti “gudresniu” už 
visą svietą, pasirūkyti ten, kur 
negalima rūkyti, pavojingame 
darbe. Dalykas dėjęsis maž
daug taip:

Cibulskis dirbo prie malia
vų—“varnish” ir jo drabužiai 
buvo persigėrę smarkiai de- 
gančia-eksploduojančia medži
ga. Netoli jo pasisukęs rūko
rius užsižiebė degtuką užside
gimui cigarete ir nuo to Ci
bulskis akimirkoje patapo ug
nies stulpu, tad skaudžių ap
deginto žaizdų jis turi ant vi
so kūno. Jo sveikata dabar 
priklausys ne vien tik nuo jo 
ištvermės kantriai iškęsti i 
skausmus, visame kooperuo-i 
jant su gydytojais, bet ir nuo! 
vidujinių organų stiprumo at-j 
laikymui tos didelės naštos, 
kurią jiems užkrauna didelis) 
išlaukinis apdegimas.

Cibulskis randasi Swedish) 
hospital, Bedford Ave. ir Dean! 
St., Brooklyne. Lankymo va-| 
landos pirmadienį, trečiadienį,

Smagiai Atostogavo
May F. Merk ir Blanche 

Novick buvo nevykusios į 
White Sulphur Springs. Viešė
jo pas Laisvės skaitytoją Adol
fą Misevičių, gyvenantį tenykš
čių kalnų aukštumose. Labai 
pasitenkinusios pas juos gauta 
vieta. Misevičius turi 13 kam
barių namą, su visais paran
kamais.

May F. Merk, po pasiviešė
simo ten savaitę laiko, parva
žiavo, nes reikėjo grįžti dar
ban į Forest Bark, kasiere, o 
Mrs. Novick ten dar pabuvos 
tūlą laiką. May ir Blanche abi 
yra Woodhaven gyventojos. 
May, kaip atsiminsite, dirbo 
Laisvės bazaro kasiere visomis 
trim bazaro dienomis.

D-ė.

Brooklyne sulaikytas tūlas 
Arthur Frisby, kaltinamas 
grobstęs iš moterų pinigines 
subway stotyse. Jis visuomet 
praktikuodavęs stverti pinigi
nę prieš pat išeinant traukiniui 
ir ištrūkti pro duris joms jau 
užsidarant, kad niekas nega
lėtų vytis.

penktadienį ir šeštadienį nuo 7 
iki 8 vakarais, o antradienį, 
ketvirtadienį ir sekmadienį 
nuo 2 iki 3 po piet.

Drg. Marcinkevičienė 
Ligoninėje

Gegužės 2 d. gavome laiške
lį nuo Prano Marcinkevičiaus 
(Marson) iš Great Neck, kad 
jo draugė randasi Parsons 
Hospital, Parsons Blvd. & 
State St., Flushing. Gegužės 1 
d. jai padaryta operacija. Ko
kia ligonės padėtis, dar nete
ko sužinoti. Lankymo valan
dos: dienomis nuo 2—3 ir va
karais nuo 7 iki 8. Kambario 
numeris 24-26.

Linkime draugei Marcinke
vičienei greitai pasveikti.

V. Paukštys.

Unijos Vadas Pasmerkė 
Lenkų Valdžią <.

Max Zaritsky, prezidentas 
United Hatters, Cap and Mil
linery Workers Unijos, A FL, 
pasmerkė užsienyje tupinčios 
lenkų valdžios politiką link 
žydu ir pareiškė, jog vieninte
lė žjydų liaudies viltis glūdi 
Sovietų Sąjungoj ir Palestinoj.

Zaritskis tą pareiškimą pa
darę žydų masiniame mitinge, 
surengtame žydų broliškų 
draugijų, pereitą sekmadienį, 
Manhattan Center, N. Y.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Su kuriuo tik susitiksi, kož- 
nas pereitą šeštadienį dirbu
siųjų Lietuvos žmonėms Dra
bužių Centre, 417 Lorimer St., 
Brooklyne, išreiškia pasitenki
nimą daugiais nudirbto darbo 
ir gražia, draugiška visų koo
peracija.

Moterys, rankomis siuvėjos, 
išsireiškia:

—Niekad tiek daug nebūtu
me galėjusios pasiūti, jei ne 
tas aukštas vyras. Jis taip ge
rai darbą prirengia, nespėjai 
užbaigti vieną, imi kitą, nerei
kia jieškotis. Ar galima gauti 
jį ir ateinančiam šeštadieniui ? 
—klausinėja jos.

Kada perstatėm dalyką tam 
“aukštam vyrui,” A. Dagiui, 
jisai sako:

—žinoma, kad būsiu. Dar
bas dar nebaigtas. O su tokiu 
tymu bepigu dirbti, visos la
bai geros siuvėjos.

Reiškia, pereitą šeštadienį 
dirbusieji susirinks ir šį. Bet 
reikia kur kas daugiau. Atei
kite visi, kas tik galite ką 
nors dirbti. Darbo yra siuvė
jams ir ne siuvėjams.

Ve! Išvežė Troką Dovanų
Pereitą trečiadienį išvežė iš 

Drabužių Centro geros stubel- 
kos dydžio troką, prikimštą ir 
iš lauko apkrautą drabužiais 
ir kitomis dovanomis Lietuvos 
žmonėms. Bet ne viskas tilpo 
ir ne viskas buvo gatava iš
vežti. Jeigu talką turėsime ge
rą, pripildysime kitą troką.

Dovanos Lietuvos Žmonėms
Pereitą sekmadienį, anksti 

iš ryto, pribuvo į Laisvės raš
tinę V. TILIŪNAS iš Living
ston, N. J., su S. JUREVI
ČIUM, iš Short- Hills, N. J. 
Jiedu atvežė iš savo apylinkės 
surinktų daug drabužių, ava

linės ir kenutų maisto produk
tų Lietuvos žmonėms.

★ ★ ★
Leonas Grikštas, brooklynie- 

tis, Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1-mos kuopos susirinki
me buvo pasižadėjęs pasidar
buoti gavimui dovanų Lietuvos 
žmonėms ir nelaukęs susirinki
mo jau pridavė Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui 
$47.50.

Dovanų supirkimui per jį 
įteikė aukas sekami:

Po $5: Leonas Grikštas, W. 
Lukmin.

Po $1: Gus Diržulaitis, Kaz. 
Yuknes, S. Rutkunas, Helen 
Kanaporis, Varpas Bakery 
(Mrs. Balchunas), M. žiede
lis, K. Meškėnas, P. Poškaitis, 
G. Waresonas, D. M. šoloms- 
kas, Antanas Linkus, Vincent 
Mardes, Jonas Rušinskas, V. 
Bunkus, A. Plevock, Leo Yakš- 
tas, P. Kapickas, P. Jankaus
kas, M. Dobinis.

Po $1: V. Keršulis, M. Kli
mas, E. Stupurienė, Ona Mali
nauskienė, EI. Sungailienė, 
Marijona Misevičienė, J. Pur- 
vėnas, M. Repinskienė, N. 
Kaulinis, S. Cedron, J. Weiss, 
J. Ažius, J. Dainius, A. Za- 
blackienė, EI. Granickienė, 
Frances Pakalniškienė, Alfon
se Skirmont, A. Velička. Frank 
Bunkus 50c. Rep.

Šilta, Graži 1 Gegužės ir Tal
ka Lietuvos Žmonėms

šiemet Pirmoji Gegužės bu
vo nepaprastai šilta ir saulėta, 
graži diena, šiluma rekordinė, 
83 laipsniai. Pirmesnis rekor
das buvo 80 laipsnių, 1889 m.

—Tai būt buvę smagu mar- 
šuoti, — ne vienas išsireiškė, 
apgailaudamas, kad dar ka
ras nebaigtas ir dėl to nebuvo 
progos švęsti savo šventės, rei-

kėjo skubinti darbą karo lai
mėjimui.

Kartu su visais mumis, atei
nančiais dirbti kasdieninį• dar
bą, atėjo darbo įrankiais ir už
kandžiu nešinas visai dienai 
Jonas Pocius, atvažiavęs net iš 
Flushing, L. L, švęsti Pirmą 
Gegužės darbe Lietuvos žmo
nėms Drabužių Centre, 417 Lo
rimer St. O atidirbę savo die
nos darba kitur, vakare minėti 
gegužinę prie darbo Lietuvos 
žmonėms dar suėjo A. Bimba, 
M. Sinkevičiūtė, N. Buknienė, 
F. Pakalniškienė, K. Balčiū
nas, Gavrilovičius.

Iš dirbusių masinėj mobili
zacijoj pereitą šeštadienį buvo 
likusios nepaminėtos S. Vini- 
kaitienė ir R. Laukaitienė.

Antradienį dirbo K. Rušins- 
kienė, A. Bimba, E. Kasmo- 
čienė, O. ir V. Čepuliai, V. 
Karlonas, B. E. Senkevičienė, 
V. Bunkus. Keli kiti padirbė
jo po valandžiukę eidami į 
mitingus.

Trečiadienį dirbo S. Tom- 
sonienė, O. Čepulienė, A. Bim
ba, E. ir J. Gasiunai, A. Da- 
gis, V. Rudaitis, B. Kalakaus- 
kaitė, L. Gabrilovičius, G. 
Wareson.

Kaip matome, milžiniškas 
trokas nusirito link pajūrio ne 
stebuklais, bet pasišventusiu 
darbu didelio būrio žmonių, iš 
kurių tūli paaukojo ne po va
landą ar dvi, bet po keliolika 
ar daugiau per savaitę.

Pagelbininkė.

Mieste Prireikus 
Farmerio

_
Kada buvęs Bronx Zoo far- 

mos vedėjas Kane nusipirko 
savo farmą ir pasisakė išsi- 
kraustysiąs, miestas pasiliko 
dideliame strioke, negauna 
farmerio. O ta farm a yra štai 
kokia:

Parko kampe 5 akrai že
mės, 35 veislės karvių, arklių, 
kiaulių, avių, ožkų, paukščių 
ir garsiausia bliaunantis asi
las. Priedams: 5 kambarių 
apartmentas, 6 kiaušiniai per 
dieną, šviesa, šiluma ir gasas, 
$1,800 metams ir dvi savai
tes atostogų su alga, žinoma, 
tai tik nusimanančiam farme- 
riui, ne bile kam, kas norėtų 
pasibovyti .

John J. O’Neill, laivakrovis, 
teisiamas žmogžudystėje, pri
sipažino mirtinai suspardęs jū
rininką Samuel Pollock, Brita
nijos Laivyno petty oficierių, 
prie alinės ant Congress St., 
Brooklyne, pereito vasario 12- 
tą.

KOSCIUŠKOS LYGA
Gen. Wl. Krzyžanasko Skyrius

“ČIA YRA VIDUJINE ISTORIJA, KAIP TA ŠAKA 
IŠ VIDAUS PAVOGĖ ŠALĮ”

“Paramount pagamino jodžius iš stebėtinų, tikrų faktų 
rodančių, kaip ‘The Hitler Gang’ pakilo valdžion. /

“Čia jie perstatomi taip tikrai, kaip kad jie patys vieni 
kitiems atrodo.

“Mes panaudojome jų pačių žodžius ir dokumentus iš 
slaptųjų jų stalčių, kad atidengt prasmegusią jų nedorybę.

“Šis judamasis paveikslas parodo Hitlerį, kaip vergišką 
šnipą, kuriuo jis buvo, ir Goeringą, piktadarišką narkotiš- 
kų svaigalų rijiką, kaip kad jis tikrai yra, ir perneša jus 
giliai į praeitį tokių žmogystų, kaip Goebbels, Hess, Himm
ler ir kiti tos šaikos nariai.

“Tai yra tikra istorija todėl, kad tik oficialiai, slaptieji 
dokumentai ir parodymai buvo naudojami, kad aikštėn 
iškelt tuos slaptus faktus. Septyni menesiai buvo pašvęsti 
tyrinėjimams ir 30,000 pėdų pagrobtų nuo vokiečių fil
mų buvo atydžiai išnagrinėta, kad pasiekt pačią širdį tų 
asmenų istorijų.

“Penkioliką vadovaujamųjų ir 128 svarbių kalbančiųjų 
rolių šiame judyje vaidina aktoriai parinkti po nuodug
naus ištyrimo; jie parinkti ne dėl savo vardų, bet dėlei 
savo gabumų vaidinti ir dėlei stebėtino savo veidų ir kitų 
fizffiių panašumų į Hitlerį, Goebbelsą, Goeringą ir kitus. 
“Taigi čia dar pirmą sykį matome faktiną ir nepadailintą 
‘Hitlerio Geng’ės’ istoriją.”

-PARAMOUNT PICTURES

7 B. G. DE SYLVA, Executive Producer 
Directed by JOHN FARROW Written by Francos Goodrich and Albert Hackett

Fred Hanson, išnešęs iš ku
nigaikščio Belosselsky namų 
brangumynus, sulaikytas be 
kaucijos, kaipo pavojingas va
gis.

Mrs. B. Gallin, 55 m., 55 
Stanton St., Brooklyn, tapo 
mirtinai pervažiuota troko 
prie Forsythe ir Delancey Sts., 
New Yorke.

Rengia

VAIDINIMĄ ir BALIŲ
Sekmadienį, Geg. 7 May 
IRVING PLAZA SALEJE

17 IRVING PLACE

Kampas E. 15th St., N. Y. C.

Pradžia 4 vai. dieną. 
Šokiai 7 vai.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
U CM STANLEY MISIŪNAS

/ ll savininkas

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALU KOMPANIJOM 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

J. GARŠVA Į 
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

?...................................................... ...... 1 ■ -----------------------------

GROS OB. STOPERY ORKESTRĄ
Įžanga 50c. Taksai 5c Viso 55c.

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6804

Dirmavonėm Motinos Dienai it Mokyklos Baigimo ★ 
Tėvo Dienai "Ar Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS. 
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS >2.

DR. ZINS
110 East 16th Si., 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

m

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Ave.
BROOKLYN

WORLD 1
PREMIERE I

Doors




