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Tarp kitų lenkų amerikiečių, 
remiančių demokratinių žmo
nių judėjimą, stovinčių už tai, 
kad jo tėvų žemė, Lenkija, 
būtų stipri, demokratinė ir gy
ventų geruose santykiuose su 
didžiuoju savo kaimynu — 
Tarybų Sąjunga — yra Leonas 
Krzycki.

Tai žymus visuomenininkas 
ir unijistas. Jis yra buvęs Ame
rikos Socijalistų Partijos pir
mininku, kuomet toji partija 
buvo dar nesubyrėjusi į šipu
lius; jis yra žymus Amalga- 
meitų unijos darbuotojas; po
nas Krzycki yra lenkų darbi
ninkų sąjungos prezidentas.

Leo Krzycki šiltai sveikino 
ir Romos katalikių kunigą, Sta
sį Orlemanskį, kai šis grįžo iš 
savo istorinės į Tarybų Sąjun
gą kelionės.

TALKININKAI PRAMUŠA VOKIEČIŲ LINIJA ITALIJOJE
-H

SUSMUKO DIES, FAŠISTŲ 
PATAIKŪNAS, DARBININ

KŲ PERSEKIOTOJAS

Kun. Orlemanskį Numato Sovietų 
Ir Katalikų Bendradarbiavimų

Chinijoje militarinė padėtis 
pakrypo į neigiamą mums pu
sę. Japoniški įsiveržėliai už
valdė Peipingo-Hankowo gele
žinkelį. Ir jie, japonai, dar vis 
nesiliauja ėję pirmyn. Tai di
delis Chinijos žmonėms smū
gis.

Tuo pačiu sykiu Chinijos vy
riausybė tebelaiko apie vieną 
milijoną kareivių prie tų sri
čių, kurias valdo komunistai. 
Tasai milijonas kareivių, esan
čių žinioje Čiang Kai-sheko, ne 
tik pats neina kariauti prieš 
japonus, bet trukdo ir komu
nistinei kariuomenei, — pačiai 
geriausiai Chinijoje!

Tiesa, vėliausios žinios skel
bia, būk tarp čiang Kai-sheko 
ir komunistinės vyriausybės at
stovų einą pasitarimai viso
kiems nesusipratimams išrišti. 
Būtų gerai, kad tie nesusipra
timai būtų išrišti greičiausiai 
galimu laiku.

Washington. — Kongres- 
manas Martin Dies, — ka
rinių Amerikos pastangų 
trukdytojas, hitlerininkų 
glostytojas, o darbo unijų ir 
visų vadinamųjų “raudonų
jų” presekiotojas, — pareiš
kė, kad jis jau nekandida
tuos į kongresą ateinan
čiuose rinkimuose. Sako, 
būk jam “gerklę skaudą” ir 
todėl, girdi, “aš negalėčiau 
tinkamai vesti rinkimų 
kampaniją” dabartinėse są
lygose.

Bet iš tikrųjų štai kokie

Pasidavę Sovietams 
Prancūzai Kariaus 

Prieš Vokiečius

Iki šiol su Tarybų Sąjunga 
užmezgė diplomatinius ryšius 
jau penkios Lotynų Amerikos 
respublikos: Meksika, Kuba, 
Colombia, Uruguay ir Costa 
Rica. Ilgainiui, galima tikėtis, 
šias penkias paseks ir kitos, 
kurių dar yra apie 15-ka.

Tuo reikalu, atrodo, dau
giausiai darbuojasi gabusis 
SSSR ambasadorius Meksikai, 
Konstantinas A. Umanskis.

Tūkstančiai amerikiečių ir 
britų karininkų jau yra pa
ruošti įkūrimui militarinės vy
riausybės Vokietijoje, kai tal
kininkai tą kraštą išlaisvins.

Taip skelbia Londonas.
Vadinasi, invazija į Vakarų 

Europą netoli.

Naujienos andai parašė, o 
Keleivis pakartojo, būk Ame
rikos kariuomenė Europoje ei
sianti atplėšti Lietuvą nuo Ta
rybų Sąjungos.

Keleivis prie to prideda:
“Mes irgi manome, kad Sta

linas turės su savo agentais už
sičiaupti, kuomet alijantų ar
mijos atsistos Berlyne...”

Taigi, dabar supraskite: 
Kai Berlyną valdo Tarybų Są
jungos priešai, naciai, tai Sta
linas gali sau laisvai kalbėti. 
Bet, kai ten bus alijanty ar
mijos, tuomet Stalinas turės 
užsičiaupti, nedrįs nei kalbėti!

Kurie šitaip samprotauja, tie 
yra niekas daugiau, kaip poli
tiniai bankrotai—dvasios uba
gai. O katekizmas sako: “pa
laiminti ubagai dvasioje, nes 
jų yra dangaus karalystė.”

Tuojau prieš Maskvos ir Te
herano konferencijas Naujie
nos pranašavo: girdi, kai ten 
amerikiečiai nuvažiuos, ir pa
sakys Stalinui, kad jie neduo
sią jam duonos, jei jis jiems 
nenusileisiąs, tai Stalinas ims 
ir susileis, kaip cukrus arbato
je !

Po konferencijų, tie patys 
žmonės pradėjo skelbti, kad 
Maskvoje ir Teherane išėjo 
laimėtoju Stalinas .1

London.— Valdinis Pran
cūzų Komitetas Tautai Lai
svinti prašė, kad Sovietų 
vyriausybė persiųstų į 
Francūziškąją Šiaurinę Af
riką francūzus karius, ku
rie sovietiniame fronte sa
vanoriai pasidavė Raudo
najai Armijai. Sovietai pa
tenkino prašymą ir išsiųs 
tuos francūzus į Šiaurinę 
Afriką, kad jie iš ten galė
tų nuvykti talkininkų fron- 
tan ir kartu su kitais savo 
tautiečiais mušti nacius.

Tai daugiausia francūzai, 
kuriuos hitlerininkai rekru
tavo į savo armiją iš Elsa- 
ce - Lorraine. Kuomet jie 
buvo nusiųsti į prieš-sovie- 
tinį frontą, šie francūzai, 
pirmai progai pasitaikius, 
perėjo į raudonarmiečių 
pusę ir prašė, kad Sovietai 
pasiųstų, juos kovon po ge
nerolo de Gaulle vėliava 
prieš vokiečius. — Gen. de 
Gaulle yra galva Prancūzų 
Komiteto Tautai Laisvinti.

dalykai “suskaudino gerk
lę” neva demokratui Diesui, 
Roosevelto priešui:

Jeffersono apskričio de
mokratų suvažiavimas, Te
xas valstijoj, pačioj Dieso 
distrikto širdyj, beveik 
vienbalsiai pasmerkė! Diesą 
kaipo pavojingą Amerikai 
gaivalą.

Teisėjas J. M. Combs, tu
rįs gerą vardą tarp piliečių 
tame apskrityje, stato savo 
kandidatūrą į kongresma- 
nus prieš Diesą. Per CIO 
Politinio Veikimo komiteto 
pasidarbavimą susiregistra- 
vo balsavimams 25 procen
tais daugiau piliečių, ypač 
darbininkų.

Alabamos demokratinėse 
nominacijose tapo sumuštas 
kongresmanas Jose Star
nes, Dieso leitenantas kong
resiniame komitete, patai
kaujančiame fašistinei A- 
šiai, o persekiojančiame de
mokratinius amerikiečius.

Roosevelto valdžios rėmė
jai, senatorius Lister Hill 
Alabamoj ir sen. Claude 
Pepper Floridoj laimėjo no
minacijas.

West Virginijoj ir Ohio 
praeitą antradienį prakišo 
nominacijas artimi Diesui 
kandidatai.

Plieno Darbininkai Džiau
gias Dieso Susmukimu.
Cleveland. — Plieno Dar

bininkų Unijos suvažiavi
mas su trukšmingu džiaug
smu sveikino žinią, kad 
“Dies nusisuko sprandą.”

Darbo Federacijos unijų 
centras Bostone užgyrė 
Rooseveltą ketvirtajam ter
minui.

Chicago. — Iš Sovietų Są
jungos sugrįžęs, amerikie
čių lenkų katalikų kunigas 
Stanislovas Orlemanskis tu
rėjo pasikalbėjimą su laik
raščių atstotais ir pareiškė, 
jog premjeras Stalinas lai
ko neleistinu dalyku bet ko
kį katalikų persekiojimą. 
Be to, Stalinas mano, kad 
galima ir su popiežium ben
dradarbiauti prieš tuos, ku
rie persekioja katalikus.

Būdamas Maskvoj, kun. 
Orlemanskis dviem paski
rais atvejais kalbėjosi su 
maršalu Stalinu, ir sako, 
jog Stalinas pasirodė labai 
demokratiškas ir atviras 
žmogus.

Klausimai ir Atsakymai
Kun. Orlemanskis raštu 

pastatė Stalinui du seka
mus klausimus, ir Stalinas 
juos atsakė, padėdamas sa
vo parašą.

Klausimas: “Ar tamsta 
manai, kad leistina Sovietų 
vyriausybei vesti persekio
jimo ir prievartos politiką 
linkui katalikų bažnyčios?”

Stalino atsakymas: “Kai
po sąžinės ir religijos lais
ves gynėjas, aš laikau tokią 
politiką neleistina ir atmes
tina.”

Klausimas: “Ar tamsta 
manai, kad galima bendra
darbiauti su šventuoju tėvu, 
popiežium Pijum XII, rei
kale kovos prieš prievartą 
ir persekiojimą, atkreiptą 
prieš katalikų bažnyčią?” 

+ Stalino atsakymas: “Aš 
manau, kad galima.”

Kun. Orlemanskis sakė 
laikraščių atstovams: “Aš 
nepriklausau jokiai klikai, 
jokiai atsitvėrusiai srovei 
ar partijai. Per 30 metų ku
nigavęs, aš dar pirmą kartą 
turėjau atostogas — šią mi
siją į Maskvą, ir tai tuo tik
slu, kad galėčiau padėti sa
vo bažnyčiai ir Lenkijai..

Aš turiu puikių žinių dėlei 
Lenkijos, bet jas aš vėliau 
kada pranešiu.”

Kun. Orlemanskis nupei
kė tuos dvasiškius ir pa
sauliečius politikierius, ku
rie jieško priekabių prieš jį 
dėl tos jo kelonės Maskvon.

Vyskupas Suspendavo
Kun. Orlemanskį

Springfield, Mass. — Vy
skupas T. M. O’Leary su
spendavo lenkų katalikų ku
nigą Stanislovą Orlemanskį 
nuo mišių laikymo ir kitų 
bažnytinių apeigų už tai, 
kad Orlemanskis be vysku
po leidimo lankėsi Sovietų 
Sąjungoj.

Kunigas Nepasiduosiąs
Kun. Orlemanskis pareiš

kė, kad jis vis tiek laikys! 
mišias, nepaisant vyskupo, 
ir kreipėsi į popiežiaus at
stovą Washingtone, kad pa-

AMERIKIEČIAI, ANGLAI, 
PRANCŪZAI UŽĖMĖ 12 
STRATEGINIŲ PUNKTŲ

Neapolis. — Anglai, f ran-1 septynis strateginius kal- 
cūzai ir amerikiečiai įvarė nūs.
plačius kylius į vokiečių ap
sigynimo liniją kalnuose 
nuo Cassino apylinkės iki 
Tyrrhenian Jūros, vakari
nėje Italijoje, nors naciai iš 
stiprių pozicijų įtūžusiai 
gynėsi. — Tą liniją kores
pondentai praminė Gustavo 
linija.

Nuo savo ofensyvo pra
džios talkininkai kai kur 
prasiveržė dvi iki trijų my
lių pirmyn ir užėmė penkis 
miestelius bei kaimus ir

Sovietų Lakūnai Sprog
dino Gelžkelių Stotis 

Latvijoj ir Estijoj
London, geg. 14. — Sovie

tų bombanešiai daugmeniš-
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naikintų suspendavimą. Bet kai sprogdino ir degino vo- 
popiežiaus ^tstovas, vadina- k'ecių nau ojamą ge ezi ■ 
A 1 7 Imliu nnnfvn I hrinalza I nr.

Amerikiečiai vakariniame 
linijos gale atėmė iš nacių 
Santi Cosmo e Damiano, 
Ventosa ir Castelforte. Ki
ti amerikiečių junginiai nu
šlavė hitlerininkus nuo ke
turių strateginių kalnų 
Minturno srityje, vakarinio 
pajūrio ruože, ir atmušė įtū
žusias vokiečių atakas.

Anglai rytinėje linijos da
lyje užėmė San Angelo, į 
pietus nuo Cassino, ir su- 
drūtino savo pozicijas va
kariniame šone Rapido 
upės, per kurią pirmiau 
prasiveržė.

Naciai parašiutistai per 
desperatiškas atakas pas
kui atgriebė tūlas iš savo 
prarastų pozicijų.

Francūzai atmetė vokie
čių atakas ir užėmė strate
ginį Faito kalną, vidurinėje 
linijos dalyje.

mas “apaštališkas delega
tas,” parėmė vyskupą prieš 
kun. Orlemanskį. Tai dabar 
Orlemanskiui nieko dau
giau nelieką, kaip tik atsi- 
šaukt į popiežių.

NACIAI SUŠAUDĖ DAUG 
SUKILUSIŲ AUSTRŲ

Stockholm. — Murmans
ko fronte sukilo visas bata
lionas austrų kareivių, kuo
met nacių komandieriai pa
sakė jiems, kad jie be per
traukos turės eiti pareigas 
kovoj prieš Sovietus ir kad 
jiems bus sumažinta mėsos 
porcija, kaip praneša Uni
ted Press iš Švedijos.

Vokiečių generolas Ed. 
Dietl liepė naujai atvyku- 
siems naciams numalšint

kelių centrą Dvinską, Lat
vijoj, ir karinius nacių 
traukinius ir sandėlius Tar
tu, Estijoj.

Berlyno radijas sakė, kad 
Raudonoji Armija prasiver
žė per Moldavos upę, Ru
munijos - Bukovinos fronte.

Per dieną Sovietai sudau
žė 40 vokiečių tankų ir nu
šovė 28 lėktuvus.

Sovietų lakūnai nuskan
dino Barents Jūroje du na
cių transporto laivus, 12,- 
000 tonų, ir šešis laivukus.

Japonai pasiekė priemies
čius Loyango, Chinijos gelž- 
kelių centro,.____________
austrų sukilimą. Šie naciai 
tada užpuolė ir sušaudė bei 
sužeidė kokį šimtą austrų, o 
likusius žiauriai nuslopino.

Amerikiečiai Pleškino 
Nacių Žibalo Fabrikus
London, geg. 14. — Apie 

2,000 Amerikos lėktuvų va
kar atakavo nacių dirbtinio 
žibalo fabrikus Poelitze ir 
orlaivių dirbyklas Tutowe, 
arti Baltijos Jūros, šiauri
nėj Vokietijoj, ir sprogdino 
geležinkelių mazgą Osna- 
bruecką, į vakarus nuo Ber
lyno.

1,000 anglų - amerikiečių, 
lėktuvų vėl smogė nacių 
naudojamiem geležinkeliam 
ir orlaivių aikštėm Franci- 
joj ir Belgijoj.

Amerikiečiai nustojo 12 
bombanešių ir 10 lengvųjų 
lėktuvų, bet nušovė 63 vo
kiečių lėktuvus.

j

Baisūs Smūgiai, Kuriuos Sovietai Kirto Naciam Kryme
Washington. — Maskvos 

radijas pranešė, jog Sovie
tų kariuomenė galutinai su
naikino likučius tų vokiečių 
ir rumunų, kurie buvo iš
trūkę iš Sevastopolio į ar
timąjį Chersono Iškyšulį, 
pietiniai vakariniame Kry
mo pussalio kampe.
Per Pietinį Sovietų Ofensy
vą Buvo Nukauta bei Suim

ta 610,000 Hitlerininkų 
London. — Sovietų kariai 

užmušė bei nelaisvėn paėmė 
daugiau kaip 111 taikstan
čių hitlerininkų pen 35 die
nas Krymo pussalyje, iki vi
siškai apvalė jį nuo priešų. 
Tiktai per paskutines šešias 
ofensyvo dienas Sevastopo
lio srityje raudonarmiečiai 
užmušė bei suėmė 44,000 
vokiečių ir rumunų. — Se
vastopolis buvo atvaduotas 
praeitą antradienį.

Per galingąjį savo ofen
syvą pietiniame fronte, pra
dėtą kovo 4 d., Sovietai nu-

nacių ir rumunų. Vien Kry
mo pussalyj e buvo užmušta 
daugiau kaip 50,000 priešų 
ir nelaisvėn paimta 61,587 
vokiečiai ir rumunai.

Per penkias savaites to 
pussalio srityje sovietinės 
jėgos nuskandino 69 vokie
čių - rumunų transporto 
laivus (su kuriais žuvo ir 
daugelis bėgusių hitlerinin
kų). Be to, raudonieji lėk
tuvai ir kariniai laivai pa
siuntė jūros dugnan dar 
virš 80 kitų Ašies laivų ir 
motorinių valčių.

Krymo pussalyj e buvo 
padaryta priešų kariuome
nei didesnių nuostolių, negu 
bet kurioje kitoje paskiroje 
fronto dalyje, apart Stalin
grado, kur 1942 m. žiemą 
raudonarmiečiai užmušė bei 
nelaisvėn paėmė 240 tūks
tančių hitlerininkų.

Raudonoji Armija Krymo Pussalyj per 5 Savaites 
Užmušė bei Suėmė Daugiau kaip 111,000 Priešų

OFICIALIS SOVIETŲ 
PRANEŠIMAS

kovė bei suėmė virš 610,000 Į Washington. — Oficialis

Maskvos radijo pranešimas 
naktį iš praeito penktadie
nio į šeštadienį paskelbė se
kamas žinias:

Sunaikinta bei Pagrobta
Daugybe Nacių Ginklų
“Sovietų kariuomenė Se

vastopolio ir Chersono Išky
šulio srityje nuo geg. 7 iki 
12 d. sunaikint) 49 vokiečiu 
tankus ir motqrines kanuo- 
les, 87 lėktuvus, 380 įvairių 
kanuolių, 331 minosvaidį, 
620 kulkosvaidžių, 564 auto
mobilius ir trokus ir 24 vi
sokių reikmenų sandėlius. 
Tuo laikotarpiu vien čia bu
vo užmušta daugiau kaip 
20,000 priešų kareivių 'ir 
oficierių.

“Mūsų kariuomenė šioj 
srityj pagrobė 48 vokiečių 
tankus ir motorines kanuo- 
les (puslankius), 49 lėktu-

vus, 1,128 visokių rūšių ka
nuoles, 721 minosvaidį, 4- 
859 kulkosvaidžius, 46,041 
paprastą ir automatinį šau
tuvą, 4,173 automobilius ir 
trokus, 410 arklių, 123 san
dėlius įvairių reikmenų, 25 
garvežius, 14 traukinių su 
visokiais kariniais krovi
niais ir 540 vagonų, pri
krautų įvairių karinių įren
gimų.

“Nelaisvėn paimta 24,361 
vokiečių ir rumunų kareivis 
ir oficierius, o tarp jų ir ge
nerolas Įeit. Boehme, ko- 
mandierius Penktojo vokie
čių armijos korpuso; gen. 
Įeit. Gruener, komandierius 
Vienuoliktosios vokiečių pė
stininkų divizijos ir visa ei
lė pulkininkų. (Tai tik per 
šešias minimas dienas.)

O visu laikotarpiu nuo ba
landžio 8 d. iki geg. 12 d.

sovietines kariuomenė per 
savo ofensyvą Krymo pus- 
salyje sunaikino 188 priešų 
tankus ir motorines kanuo- 
les, 529 lėktuvus, 775 viso
kių rūšių kanuoles, 946 mi
nosvaidžius, 1,882 kulko
svaidžius, 2,277 automobi 
liūs ir trokus ir 39 įvairių 
rūšių sandėlius. Tais žygiais 
buvo užmušta daugiau kaip 
50,000 priešų kareivių ir o- 
ficierių.

“Tuo tarpu Sovietai pa
grobė 111 vokiečių tankų ii 
motorinių kanuolių. 49 lėk
tuvus, 2,304 visokių rūšių 
kanuoles, 1,449 minosvai
džius, 7,008 kulkosvaidžius, 
84,524 paprastus ir automa
tinius šautuvus, 4,809 auto
mobilius ir trokus, 11,684 
arklius, 188 sandėlius įvai
rių reikmenų, 44 garvežius, 
14 traukinių su kariniais 
kroviniais ir 2,865 paskirus 
vagonus, prikrautus visokių 
karinių įrengimų.

“Nelaisvėn buvo paimta

tuo laikotarpiu 61,587 prie
šų kareiviai ir oficieriai, 
tarp kurių buvo ir tam tik
ras skaičius sužeistų.

“Per ištisą Sovietų ofen
zyvą Krymo pussalyje nuo 
bal. 8 iki geg. 12 d. priešai 
nustojo 111,587 savo karių, 
kaipo suimtų bei užmuštų; 
neteko 299 tankų ir motori
nių kanuolių, prarado 578 
lėktuvus, 3,079 visokias ka- 
nuoles, 7,086 automobilius ir 
trokus, ir daug kitų įrengi
mų.

“Be to, sovietiniai lėktu
vai ir kariniai laivai Juodo
joj Jūroj tuo laikotarpiu 
nuskandino sekamus laivus, 
pilnus jų kareivių ir karinių 
reikmenų: 69 transporto
laivus, 56 dideles greitąsias 
motorines valtis, du žvalgy
bos laivus, penkis nedidelius 
šarvuotus ir ginkluotus lai
vus, 27 žvalgybos valtis ir 
32 kitokius laivus bei valtis. 
Visu tuo laikotarpiu buvo 
nuskandinta 191-nas priešų 
laivas.”
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Panagrinėjus SLA. Pild. Tarybos 
Rinkimų Pasekmes.

SLA balsų skaitymo komisija suskaitė 
ir paskelbė pild. tarybos rinkimų (refe
rendumo) pasekmes. Jos yra tokios:
PREZIDENTUI:

W. F. Laukaitis
F. J. Bagočius
D. Klinga

VICE-PREZIDENTUI:
P. Dargis
V. A. Kerševičius
J. K. Mažukna 

SEKRETORIUI:
M. J. Vinikas
S. Mąsytė
K. Jurgelionis

IŽDININKUI:
K. P. Gugis
J. J. Bachunas
C. S. Cheledin 

IŽDO GLOBĖJAMS:
S. Mockus
E. Mikužiūtė
J. Maceina
J. Brazauskas
A. B. Strimaitis i
J. Aymanas

DAKTARUI KVOTĖJUI:
Dr. S. Biežis
Dr. A. šliupaitė
Dr. J. Baltrušaitienė

2,714
2,447

99

2,252
1,549
1,435

4,024
715
462

2,799
1,904

471

3,780
2,563
1,518
1,149

495
473

3,814
702
657

l Iš viso SLA narių šiuose balsavimuose 
^dalyvavo apie 5,200. Su šių metų pradžia 
&LA turėjo virš 14,000 narių, taigi bat

viniuose dalyvavo apie vienas trečdalis 
rių. Karo metu, aišku, daugelis narių 

K 'oa ilgas valandas, pavargę ir dėl to 
negali nueiti į kuopų susirinkimus, nega
li balsuoti. Tai reiškinys, kuris jaučia
mas ir kitose fraternalėse organizacijo
se.

Dabar dėl pačių balsavimo pasekmių. 
Kaip matome, du senieji pild. tarybos 
nariai tapo neišrinkti: prezidentas 
.(“aukščiausias”) p. Bagočius ir vice
prezidentas p. Mažukna.

Bagočiaus vieton išrinktas absoliute 
balsų dauguma p. Laukaitis, tautininkas; 
•Mažuknos vieton — smetoniškas soči j a- 
listas — p. Dargis, kuris tačiau negavo 
absoliutės balsų daugumos. Kiti visi vir
šininkai pasiliko tie patys.

Kiek tai liečia vidujinius, organizaci
nius SLA rekalus, mes nemanome, kad 
naujoji pild. taryba ką nors “ekstra” pa
darytų. SLA. reikalai priėjo prie tos sta
dijos, kurioje valstijų apdraudos depart
mental pradėjo “parėdką” daryti. Taip
gi busimasis SLA seimas turės tarti žo
dį organizaciniais klausimais.

Politiniai, naujoji pild. taryba turės 
jau kitokį veidą. Turime atsiminti, kad 
p. Laukaitis yra “Karpiaus žmogus.” 
Karpius — savotiškas smetdnukas. Jei
gu tautininkas Laukaitis ir toliau Kar
iaus direktyvų klausys—galima supras
ti, kokią politinę liniją naujasis preziden
tas bandys ten pravesti.

Dargis — iš vardo socijalistas, darbais 
snietonininkas. Bet jis gali būti tokiu ir 
kitokiu — tai be jokio principo žmogus.

Vinikas ir dr. Biežis — tautininkai. 
Mockus — jų artimas bičiulis.

Pasilieka du, kurie gal būt šian ir ten 
bandys tautininkams pasipriešinti: Gu
gis ir Mikužiūtė. Bet ir tai labai abejo
tina, ar jie turės užtenkamai drąsos ir 
sUgabumų tą padaryti.

Laike pild. tarybos balsavimų mes bu
vome pasisakę už BagoČių. Už jį pasisa
kėme ne dėl kaž kokių jo sugabumų ar 
jam kokios tai mėilės, bet pasisakėme 
kaipo už mažesnįjį blogumą, nurodyda
mi, kad išrinkimas Laukaičio sustiprins 
tautirlinkus-fašistus.

Tais pačiais sumetimais eidami, mes 
pasisakėme ir už adv. Gugį.

Tačiau, jeigu adv. GŪgis ^tylėjo ik* Dife- RMMKfz'.r "tT . . •

vą mylėjo”, kaip sako žmonės, tai p. Ba
gočius to nedarė. Jis ėmėsi pulti komu
nistus, vadinti juos Lietuvos išdavikais, 
jis puolė mus — Bagočiniai pradėjo ves
ti šlykščiausią kampaniją, pav., prieš J. 
K. Mažukna. Bagočius jau buvo užtenka
mai įsipykęs pažangiesiems SLA nariams 
(ir visai demokratinio nusiteikimo lietu
vių visuomenei) jau ir pirmiau — įsipy
kęs savo šmeižtais, skleidžiamais prieš 
Tarybų Sąjungą, prieš tarybinę Lietuvos 
respubliką, prieš demokratinio nusista
tymo žmones ir spaudą. Bet kada jis lai
ke rinkimų išstojo Laukaičio bičiuliams 
talkon komunistų puolime, tuomet, aiš
ku, nemaža dalis pažangiųjų SLA narių 
pritrūko kantrybės ir nusitarė už Bago
Čių nebalsuoti. Ir taip p. Bagočius rinki
mus prakišo!

Įdomiausias, tačiau šiuose balsavimuo
se reiškinys—balsų skaičius, paduotas už 
J. K. Mažukną, kandidatuojantį į vice
prezidentus.

Atsiminkime, balsavimų kampanijos į- 
karštyje tiek bagočiniai, tiek laukaiti- 
niai leido lapelius, rašė per laikraščius 
straipsnius, visaip atakuojančius ypačiai
J. K. Mažukną. Girdi, Mažukna esąs 
“lietuvių tautos priešų” kandidatas, “J.
K. Mažuknos anti-lietuviška veikla,” gir
di, gLA nariams įkyrėjo, — Mažukna 
tokis ir kitokis ir dar kitokis. Ir taip, 
kaip sakėme, rašė ir SLA kuopų susirin
kimuose kalbėjo tiek bagočiniai, tiek lau- 
kaitiniai. “Pats” Bagočius per spaudą iš
stojo su prakeiksmais Mažuknai. Per 
keletą mėnesių SLA nariams buvo šeria
ma į ausis tie nešvarūs, nekultūriški, 
tiesiog šlykštūs melai apie žmogų, kuris, 
rodosi, niekam niekur kelio neperėjo, o 
tik, būdamas pildomojo j taryboj, SLA 
reikalais rūpinosi.

Na, ir nepaisant to visko, atsirado 1,- 
435 drąsuoliai, padavę už J. K. Mažukną 
savo balsus!

Taigi dabar, pagal fašistus ir bagoči- 
nius, išeina, kad tie 1,435 SLA nariai yra 
“lietuvių tautos priešai”! Na, ir ką tie 
ponai dabar gali jiems padaryti!

1930 metais jie tokius šlavė iš SLA 
laukan....

Adv. S. Masytė, kandidatavusi į sek
retorius, gavo 715 balsų. Masytę bagoči
niai ir laukaitiniai taipgi apskelbė “ko
munistų kandidate”, nors jos komunis
tai nestatė, nes komunistai neturėjo nei 
vieno savo kandidato šiuose rinkimuose. 
Jeigu adv. Masytė gavo mažiau balsų, tai 
tik dėka tam, kad ji kol kas labai mažai 
SLA nariams žinoma, tuo pačiu sykiu už 
esamąjį sekretorių, p. Viniką, tiek ba
gočiniai tiek laukaitiniai įsitempę agita
vo !

Bet ir čia, jeigu, pasak bagočinių ir 
laukaitinių, už adv. Masytę balsavo tik 
komunistai, tai vistiek jų nemažas ten 
yra skaičius: net 715! Vis tai pajėga. 
Proporcionaliai, pagal balsavimuose da
lyvavusius narius, tuo būdu, komunistų 
SLA yra virš poros tūkstančių!....

Suėmus viską į daiktą, galima daryti 
tokios išvados: Susivienijime kol kas 
tautininkai yra įsigalėję. Jei pažangieji 
SLA nariai nori laimėti, jie privalo visi 
eiti išvien, tuomet jiems laimėjimas už
tikrintas.

Dėl busimųjų SLA pild. tarybos rinki
mų pažangieji SLA nariai turėtų iš ank
sto gerai pagalvoti. Jeigu jie nusitars 
juose dalyvauti su savo sąrašu, jie turė
tų patiekti gražią, aiškią savo progra
mą, pasakančią, ko jie nori, ką jie orga
nizacijai žada, kaip jie žiūri į visuomeni
nius reikalus, ir t.t. žodžiu, jie turėtų 
rinkimų kampanijoje įnešti į SLA na
rius apšvietos, žinojimo, bet ne maiša
ties, ne šmeižtų, kokiais bagočiniai su 
laukaitiniais svaidėsi praeituose balsavi
muose.

Tas eitų naudon SLA nariams. Tas ei
tų naudon mūsų tautai.

Laukime — gal sulauksime!

VILNIES SUVAŽIAVIMAS PAVYKO
I

PASVEIKINIMAIS SUPLAU
KĖ VIRŠ $3,000 DIENRAŠ

ČIO NAUDAI

Suvažiavimą Atidarė Agnes 
Kenstavičienė Dainuojant

Amerikos Himną

Sekmadienį, geg. 7, įvykęs 
Libtuvių Darbininkų Spaudos 
(Vilnies) Bendroves dalininkų 
suvažiavimas buvo skaitlingas. 
Prie šio karo aplinkybių tenka 
jį skaityti labai gerai nusise
kusiu. Dalyviai entuziastiškai 
reiškė savo mintis apie darbus 
pažangios spaudos platinimui 
ir stiprinimui.

Suvažiavimą atidarė direk
cijos pirmininkas A. Mazi
liauskas. Direkcijos sekreto
rius M. Batutis perskaitė per
eito suvažiavimo protokolą. 
Tvarkos vedėju—suvažiavimo 
pirmininku—liko išrinktas St. 
Juška, pagelbininkas J. Mise
vičius, sekretorius M. Batutis, 
rezoliucijų komisija, V. An
drulis, A. Jonikienė ir V. V. 
Vasys.

Dienraščio gaspadorius J. 
Mažeika patiekė platų prane
šimą apie Vilnies finansinį sto
vį, apie skaitytojų kiekio augi
mą ir abelnai spaudos stiprėji
mą. Administratorius savo ra
porte pabrėžė, jog Vilnies ti
ražas pastoviai auga. Chicago- 
je skaitytojų kiekiu padaugė
jo 13 nuošimčių; Detroite 14 
nuošimčių; Wisconsine 2 nuo
šimčių. Kitose kolonijose kaip 
kur stovi ant vietos, o kaip 
kur paaugo 1-2 nuošimčius.

Kiek buvo spaustuvės skolų 
visos išmokėta arti $3,000. Be 
to, per metus nuo 1943 metų 
suvažiavimo namo skolų atmo- 
kėjimui sukelta arti $3,000. 
Nuo parengimų ir tiesioginiai 
Vilniai aukų buvo kiek-mažiau 
per praeitus metus, bet už tai 
daugiau buvo įplaukų už pre
numeratas ir už skelbimus.

* Dienraščio vajus geriau nu
sisekė už bile kuriuos kitus 
metus; gauta daugiau 7,000 
punktų. Geriausia buvo pra
vesta vajus Detroite, o paskui 
Chicagoje. Per Vilnį karo bo- 
nų parduota už $100,000. 
Daug sukelta aukų dėl Raudo
nojo Kryžiaus. Vilnis yra veik
lus akstintojas karo pastangų, 
žymėjo dienraščio gaspado
rius. Prie pranešimo pabaigos 
pasiūlė sumanymą, kad šip 
Vilnies jubilėjiniai metai būtų,, 
energingo darbo metai už ga
vimą 1,000 naujų skaitytoji).

F. Abekas prie pranešimo 
pridėjo, jog Kalifornijos lie
tuviai savo duosnunlu dienraš
čio stiprinimui pralenkė visas 
kitas kolonijas. Iš ten vien au
komis atėjo dėl dienraščio per 
metus laiko viršaus $1,000.

Raportas vienbalsiai priim
tas.

Nuo redakcijos raportavo L. 
Pruseika. Atžymėjęs, kad šisai 
šėrininkų suvažiavimas yra 
trečias nuo tada, kai mūsų ša
lis liko įtraukta į karą ir gal 
bus paskutinis kiek liečia ka
ro įaimėjimą Europoje. Nacių 
propaganda, kad pasėti nesan
taiką Sąjungininkų tarpe nuė
jo niekais, sakė Pruseika, pa
duodamas ištrauką iš Stalino 
prakalbos, ir pažymėjo, kad 
karinės jėgos sutrauktos ir tik 
laukia signalo iš karinio štabo 
antro fronto atidarymui. Tuo
met buš smogiama iš rytų, 
pietų ..„ir vakarų. Fašistiniai 
banditai bus pasiekti siaubin
gu Talkininkų puolimu ir gi
liausiuose urvuose.

Apie lietuviškus nacinės pro
pagandos svirplius gražiai pri
siminė. Juos raportuojąs pa
vadino smetonininkų popierine 
koalicija. Jų bendras frontas 
pastatytas ant keršto prieš 
liaudišką demokratiją, prieš 
Sovietų Sąjunga subyrės, kaip 
jau subyrėjo francūzų ir serbų 
reakcininkų siekimai, ir kaip 
dabar šipuliais pavirsta lenkų 
reakcininkų pasimojimai ardy
ti Jungtinių Tautų vienybę.

Namo gaspadorius F. Sta- 
sukėlis pranešė, kad šiemet 
baigsis morgičiūs. Jau yra virš 
$31000 ižde ir iki rudėriio nu- b v- : . v .

mato, bus galima morgičiūs 
užmokėti.

Raportai priimti vienbalsiai.
Ant visų raportų buvo įdo

mios konstruktyvūs diskusijos. 
Apie tai teks atskirai parašyti.

Šėrininkų ir organizacijų at
stovų dalyvavo 150. Buvo 
daug svečių. Delegatų nuo or
ganizacijų buvo iš Detroito 
Smitrevičienė ir Palevičiėnė, iš 
Grand Rapids Rasikienė, iš Ke
nosha Sprindis, iš' So.' Bend 
Bagdonas, iš East Chicago Ra
kauskas. Vėliau bankiete bu
vo svečių iš New Britain, 
Conn., Salaveičikienės sesutė, 
iš Philadelphijos vilniečio Ka- 
zeliūno giminės.

Sveikinimų, kuriuos perskai
tė L. Jonikas, buvo labai daug 
ir iš visur. Jie tilps Vilnyje, 
tai čia vietos neužimsiu jų ap
rašymui. Bendrai tenka pasa
kyti, kad su pasveikinimais su
plaukė Vilnies paramai virš 
$3,000. -

A. Jonikienė padarė prane
šimą angliško skyriaus klausi
mu. Ji žymėjo, kad skyrius lo
šia svarbų vaidmenį ir jis yra 
lietuvių išeivijoje tiltas tarp 
senesnės ir jaunesnės kartos.

Priimta vienbalsiai sekamos 
rezoliucijos:

Už Roosevelto 4-ta terminą.
Rezoliuciją karo depart

ments pasveikinant lietuvius 
karius ginkluotose pajėgose.

Pasveikinimas Raudonajai 
Armijai ir lietuviškiems pul
kams toje armijoje.

Vilnies rolė karo laimėjimo 
pastangose.

Pasveikinimas lietuviams 
partizanams.

Tautinės vienybės ir lietuvių 
vienybės klausimu.

Suvažiavimas išrinko direk
torius vesti visus reikalus: A. 
Maziliauskas, O. Jokubauskie- 
nė, M. Batutis, J. Misevičius, 
F. Kirka, A. Jakienė, F. Uras- 
ky, J. Juodaitis ir K. Ketur- 
akienė. Alternatais pasiliko 
mažiau gavę balsų, S. Bala
kauskienė, M. Klebonas, M. 
Kavai ir Bataitis.

Suvažiavimui baigiantis pa
sakė prakalbas M. Smitrevi
čienė, U. Palevičienė, Rakaus
kas ir L. Pruseika.

Visi suvažiavimo dalyviai 
entuziastiškai priėmė gaspa- 
doriaus J. Mažeikos pasiūly
mą energingai darbuotis per 
visus jubilėjinius metus gavi
mui 1,000 naujų skaitytojų 
Vilniai. Rep.

L. C. Lightner, Metalo Amatų Tarybos narys, buvo 
garbingai atžymėtas karui produkcijos vajuje už su
manymą, padėjusi sutaupyti 100 valandų prie užbaigi
mo darbų kožno laivo, pabūdavote Consolidated Steel 
Corp, šapose, Wilmington, Calif. (WPB photo per Fe
derated Pictures).

Naminis Frontas
Kariuomenės Laikraštis Giria 

Gamybos Atsiekimus

Karo Departmentas prane
ša, kad Viduržemio Jūros ka
riuomenės leidinys “Stars ąnd 
Stripes,’’ savo vasario 26 d. 
laidoje įdėjo dviejų skilčių in
terview su Philip Murray, CIO 
prezidentu, kuris atpasakojo 
karo meto darbo sunkumus ir 
gamybos atsiekimus, atskirai 
paminėdamas Detroit’o dideles 
gamybos pastangas.

“Ypatingas Detroit’o pažy
mys yra to miesto karo pa
stangų vieningumas,” sakoma 
pranešime. Toliau taip pat pa
žymima, kad miesto augimas 
ir UAW, CIO įtaka padarė 
“gilių ir švelnių permainų” 
miesto gyvenime.

Pranešime plačiau aprašo
ma moterų darbo svarba De
troit’o karo fabrikuose, pažy
mint, kad “moterys įrodė, kad 
jos gali atlikti sunkius darbus 
lygiai kaip ir specializuotus.”

Vasario Mėn. Buvo Mažiau 
Streikų

Nežiūrint to, kad vasario 
mėn. daugiau darbininkų strei
kavo, bet buvo nustota mažiau 
darbo valandų nei sausio 
mėn., praneša Darbo Depart
ment© Darbo Statistika. Vasa
rio mėn. buvo nustota maž
daug '33-1/3 pręcentų mažiau 
darbo valandų.

OPA Leidžia Pakelti Avižų 
(Rolled Oats) Kainas

Kainų Administracija davė 
urmininkams sutikimą pakelti

Sewell Avery, Montgomery Ward & Co. firmos 
tarybos pirmininkas, nešte išnešamas iš savo rašti
nės po atsisakymo leisti vyriausybei vesti firmos 
Įstaigas Chicagoje. Įstaigos buvo prezidento Roose
velto patvarkytos perimti vyriausybės žinion po to, 
kai firma atsisakė skaitytis su Nacionalės Karinės 
Darbo Tarybos įsakymu kolektyviai tartis su Uni
ted Wholesale, Retail & Department Store Darbi
ninkų Unija, CIO. Firma tarėsi, būk įstatymai esą 
tik darbininkams, bosu jie .nepaliesią ir didelį šuitią 
sukėlė, kada pamatė apsigavę taip nianydami, kad 
įstatymai Roosevelto administracijos bandoma pri
taikyti abiėjieriis—-darbininkams ir daHbdhviahis.

vienu ir trim centais už švara 
virš buvusių aukščiausių kai
nų pakučiui avižų (rolled 
oats).

Tokiu būdu detalinėje pre
kyboje tai reikš maždaug tri
jų centų pakėlimą už 20 unci
jų pakelį avižų (rolled oats), 
ir apie 8 centus pakėlimą už 
48 uncijų pakelį.
Per Kovo Mėn. Suteikta Prie
žiūra 41,000 Karių Žmonoms 

Ir Kūdikiams
Pagal Karo Motinystės ir 

Kūdikių Priežiūros programą, 
buvo suteikta priežiūra dau- 
kiau kaip 41,000 karių žmo
noms ir kūdikiams, pranešė 
Katherine F. Lenroot, U. S. 
Darbo Department© Vaikų 
Biuro viršininkė. Tai yra mė
nesinė statistika, kas sudaro 
maždaug 270,000 vieneriems 
metams, pradedant nuo šios 
programos pradžios, t. y. ba
landžio mėn., 1943 m., iki ko
vo 31, 1944 m.

Vice-Admirolas Ross T. 
McIntire ir maj. Norman T. 
Kirk, vyriausieji Laivyno ir 
Armijos chirurgai labai giria 
šią EM1C programą, pagal 
kurią vyriausybės buvo su
teikta medicinos ir ligoninės 
priežiūra. Jie bendrai pareiš
kė, kad pagalba, kurią sutei
kia daktarai, ligoninės ir slau
gės pagal šią programą, yra 
didelis moralinis faktorius ir 
suteikia daugiau pasitikėjimo 
mūsų užjūriuose kovojantiems 
vyrams.

Panelė Lenroot pareiškė, 
kad medikalė ir ligoninės prie
žiūra suteikiama kūdikiams su
daro EM1C programos 10 pro
centų. Ji pabrėžė, kad sergą 
karių kūdikiai turi teises į šią 
priežiūrą vieneriems metams, 
nežiūrint to ar jų motinos bu
vo įtrauktos į šią programą ir 
prižiūrimos kūdikio gimimo 
motu ar ne.

O. W. I.

Nesi vėluokite su 
Spaudos Darbais

Organizacijų parengimų 
komisijų prašome nesivelin- 
ti su spaudos darbais. 
Šiuom tarpu trūksta darbi
ninkų ir sunku gauti popie- 
ros ir kitokių medžiagų. To
dėl spaudos darbus paren
gimam reikia paduoti iš 
anksto.

Prieš trejetą savaičių pa
siuntėme paraginimus atsi
naujinti Laisvės prenume
ratą tiems, kurių buvo pa
sibaigusi. Daugelis mūsų 
prašymo paklausė ir pri
siuntė mokestį už prenume
ratą. Ęet dar yra vienas- 
kitas, kurie neprisiuntė at
naujinimo. Prašome nesivė- 
linti. Atsiminkite, kad pa
raginimų siuntinėjimai už- 
ihia daiiįg laiko ir padaro iš
laidų įstaigai.

Laisvas Adttunis t racija.



RUMUNIJA—Jos Reikšmė Kare, Gamtos Turtai, Derliai ir Gyventojai
------------------ m------------------------------------ --- —:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- —   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  '

JJumunija prieš pirmąjį 
pasaulinį karą buvo nedi
delis kraštas—tiktai 53,849 
ketvirtainių mylių su 7,- 
904,000 gyventojų. Bend
rai ji buvo panaši į nesvei
ką, pusiau susirietusį agur
ką, kurio storoji pusė būtų 
kaip pietiniai - vakarinė 
Rumunija, o laiboji pusė 
užsirietus į šiaurius. Nuo 
to “agurko” užsilenkime al
kūnės “guzas” į rytus dar 
atsiremtų į Juodąją Jūrą.

Po ano karo Rumunija 
tapo išpūsta svetimomis že
mėmis taip, kad žemlapyje 
atrodė jau kaip didokas 
blynas. Daugiau negu dve
ja tiek dirbtiniai padidinta 
svetimomis žemėmis, Ru
munija valdė po to karo jau 
122,282 ketvirtainių mylių 
plotą su- beveik 18 milionų 
gyventojų iki dabartinio 
karo.

Einamajame kare Rumu
nija tarnauja Vokietijai, 
kaip didelis grūdų aruodas, 
mėsinių gyvulių “stok jar
dai” ir gausus žibalo ir ka
rinių metalų šaltinis. Be 
to, Rumunija duoda na
ciams šimtus tūkstančių sa
vo vyrų karui prieš Sovie
tų Sąjungą.

Dabartinio karo pradžio
je vokiečiai neva pervedė 
Rumunijai Sovietinę Mol
daviją - Bessarabiją ir Bu
koviną, viso 19,360 ketvir
tainių mylių su 3,748,000 
gyventojų. Naciai taipgi 
“pavedė” Rumunijai pieti
niai - vakarinį Ukrainos 
kampą su Odessos didmies
čiu.

Kol vokiečiam sekėsi, ru
munų valdovai mandravo. 
Šią sovietinę sritį jie per
krikštijo į “Rumunišką 
Transdniestriją,” o istorinį 
Odessos vardą perdirbo į 
Rumunijos fašistinio dikta
toriaus pavardę — “Anto
nescu.” Tie parazitai- tikė
josi iš hitlerininkų gauti ir 
visą Krymo pussalį.

Hitleris dar atrėžė nuo 
Vengrijds kelis Transylva
nijos apskričius ir pavedė 
Rumunijai šį 17,370 ketvir
tainių mylių plotą su 2,- 
395,150 gyventojų. Visa 
tai, suprantama, jis 
planavo paskui sau pasi
glemžti su pačia Rumunija, 
jeigu naciai karą laimėtų.

PLYŠTA JŲ PLANAI
Raudonoji Armija jau 

atvadavo -ne tik Odessą su 
vadinamąja “Rumuniška 
Transdniestrija,” bet ir 
žymią dalį Bessarabijos - 
Moldavijos ir Bukovinos. 
Rumunų ponai, todėl, nu
leidžia nosis; nuogąstauja, 
ar jie ir vokiečiai įstengs 
apgint savo Ploesti žibalo 
versmes ir mato pavojų pa
čiai Rumunijos sostinei 
Bucharestui. O be telkiant 
Sovietam jėgas nau
jam, dar galingesniam 
ofensyvui šiame fronte, tuo 
tarpu Amerikos ir Angli
jos bombanešiai atvejų at
vejais pleškina Bucharestą, 
Ploesti ir kitus rumunų ge
ležinkelių ir karo pramonės 
centrus.

Rumunų dvarininkai ir 
kiti lupikai jau seniai išdū
mė iš Moldavijos - Bessa/a- 
bijos. Pirmiau, kada jie sa
vinos! Bessarabiją, tie po
nai pasakojo, kad didžioji 
dauguma Bessarabijos gy
ventojų esą rumunai. Bet

kai, artėjant Raudonajai 
Armijai, Bessarabijos-Mol- 
davijos valstiečiai ir darbi
ninkai partizanai užkūrė 
pirtį rumunų fašistams ir 
vokiečiams, tai Rumunijos 
valdžia pakeitė savo giesmę 
ir antraip ėmė aiškinti; sa
ko, reikia suprast, jog “bes- 
sarabai” taip elgiasi todėl, 
kad jie ne rumunai, bet sla
vai, rusai...
NEGARBINGA NAUJOJI 
RUMUNIJOS ISTORIJA.

Kai Bulgarija, Serbija ir 
Graikija 1912 m. kariavo 
prieš Turkiją, tai Rumuni
ja “bepusiškai” laikėsi, bet 
paskui užgrobė nuo Bulga
rijos du Dobrudžios apskri
čius, kaipo mokesnį sau už 
“bepusiškumą.”

Naciams patvarkius, Ru
munija 1940 m. tuos aps
kričius su 409,000 gyvento
jų sugrąžino Bulgarijai. 
Tai buvo hitlerininkų pasi- 
gerinimas fašistinei bulga
rų valdžiai, kitai vokiečių 
pakalikei.

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Rumunija turėjo slap
tą karinę sutartį-su Vokie
tija ir Austro-Vengrija. 
Tam karui kilus, rumunų 
valdžia abejojo, ar vokie
čiai laimės, todėl atsisakė 
nuo kovos išvien su jais.

Bet kai talkininkai 1916 
m. pradėjo laimėti, Rumu
nija padarė slaptą sutartį 
su talkininkais. Už • rumu
nų prisidėjimą prie karo 
prieš vokiečius Rumunija 
išsiderėjo, kad talkininkai 
pervestų jai dalis Transyl
vanijos, Bukovinos, Bana- 
to, taip pat Crisarią ir Ma- 
ramures. Tuometiniai tal
kininkai pripažino Rumu
nijai šias Vengrijos žemes, 
kaip atlyginimą už talką 
prieš Vokietiją ir Austro- 
Vengriją. Bet ištižusi Ru
munija prastai pasirodė 
kare ir visai menkai tepa
dėjo talkininkams.

Rumunijos valdžia pas
kelbė Austro-Vengrijai ka
rą 1916 m. rugpjūčio 27 d., 
ir viso per 100 dienų vokie
čiai supliekė rumunų armi
ją ir užėmė sostinę Bucha
restą. Tik daliai Rumuni
jos kariuomenės tepavyko 
pasitraukt antrapus Se- 
reth upės. Talkininkai pa
spėjo suardyt Rumunijos 
žibalo versmes, kad vokie
čiai negalėtų jomis naudo
tis; bet vokiečiams teko 
milžiniški Rumunijos grū
dų sandėliai’.

1917 m. gruodyje vokie
čiai ištaškė ir likusiąją ru
munų armijos dalį. Viso 
buvo Užmušta 800,000 Ru
munijos kareivių. Ir seka
mais metais gegužės mėne
sį Rumunija pasirašė gė
dingą taikos sutartį su Vo
kietija.

Kai vokiečių jėga po tal
kininkų smūgiais ėmė byrė
ti ir kada talkininkai per 
Graikiją įsiveržė į Rumu
niją, tai rumunų valdžia 
smarkiai ėmė byrėti ir ka
da talkininkai per Graikiją 
įsiveržė į Rumuniją, tai ru
munų valdžia smarkiai su
riko vokiečiams 1918 m. 
lapkrityje, kad jie visi turi 
per 24 valandas išsinešdin
ti iš Rumunijos. Bet vokie
čiai buvo kitų parblokšti, ir 
rumunams 
giau su

VENGRŲ TARYBŲ 
BUDELIAI

Rumunijos ponai tada 
vėl ėmė smarkaut. 1919 m. 
jie pasiuntė savo armiją 
Vengrijon, slopinti įsikūru
sią vengrų Sovietų valdžią. 
Rumunų kariuomenė rude
nį tais metais įsiveržė į 
Vengrijos sostinę Budapeš
tą; jie grobė visą maistą, 
geležinkelių garvežius, va
gonus ir viską, kas tik ru
munams rodėsi naudinga.

Rumunija tuomet panai
kino savo sutartį su Vokie
tija, ir pagal naujas “talki- 
ninkiškas” St. Germain ir 
Trianon sutartis gavo di
džiumą Bukovinos, visą 
Transylvaniją kartu su 
Vengrijos lygumos ruožu 
ir šiauriniai - rytinę Teme- 
svaro Banato pusę.

1919 metais Rumunija 
taip pat užgrobė Sovietinę 
Bessarabiją. Rumunų val
dovai pasinaudojo tuometi
niu Sovietų krašto nusilpi
mu per naminius karus su 
caristais - baltagvardiečiais 
po to, kai pasaulinis karas 
buvo jau baisiai suvarginęs 
Rusiją.

Tai tokiais būdais Rumu
nija antra tiek padidėjo .že
mėmis ir gyventojais pasė
koje pirmojo pasaulinio 
karo, nors rumunai tik mi- 
zerną vaidmenį tesuvaidino 
tame kare ir labai mažai 
teprisidėjo prie jo laimėji
mo.

BESSARABIJOS AT
VADAVIMAS

Sovietų Sąjunga 1940 m. 
birželyje atvadavo Bessa
rabiją ir šiaurinę Bukovi
ną be karo. Sovietams pas
tačius ultimatišką reikala
vimą, rumunai nedrįso pa
sipriešint, pasitraukė iš tų 
žemių, iš kurių ir susidarė 
Moldavijos Sovietų Respub
lika.

1940 metų rudenį Rumu
nija įstojo į fašistų Ašį ir 
pasirašė karinę sutartį su 
Vokietija, Italija ir Japo
nija. Naciams pasalingai 
užpuolus Sovietus 1941 m. 
birželyje, vėl Rumunija 
pasidrąsino ir paskelbė ka
rą Sovietų Sąjungai. Tada 
vokiečiai su rumunais iš 
naujo laikinai užėmė Bes
sarabiją - Moldaviją ir 
“prijungė” ją Rumunijai. 
Bet rumunams neilgai teko 
džiaugtis šiuo grobiu, nes 
Raudonoji Armija jau šluo
ja laukan priešus iš to 
krašto.

dau
jais kovoti,

GEOGRAFINĖ RUMUNI
JOS PADĖTIS IR JOS

GAMTOS TURTAI
Tikroji (mažoji) Rumu

nija rubežiuojasi daugiau
siai. Pruto upe su Sovietine 
Moldavija, o toliau į šiau
rius su Vakarine Ukraina. 
Tokios Rumunijos siena iš 
vakarų ir pietų šonų sueina 
su Vengrija — Transylva- 
nija. Pietiniai - vakariniu 
savo galus Rumunija rube
žiuojasi su Jugoslavija. Iš 
pietų šono jos siena sueina 
su Bulgarija iki Juodosios 
Jūros, kuri sudaro rytinį 
Rumunijos rubežių. Duno
jaus upė per 243 mylias 
skiria Rumuniją nuo Bul
garijos, o likusias 190 my
lių Dunojus plaukia per ru
munų žemę, iki įteka į
Juodąją Jūrą.

Į pietus nuo Dunojaus,

klimatas
iš visų 
išskyrus

Galati

Bulgarijoj eina aukštų. Bal
kanų kalnų virtinė iš vaka
rų į rytus. Tokiu būdu Ru
munijos lygumos 
yra kalnų globoje 
sausumos pusių, 
tik vadinamąją
Spragą, kuri yra atvira 
šiauriniai - rytiniams vė
jams, ateinantiems per So
vietų Ukrainos ir Moldavi
jos lygumas.

KLIMATAS
Pro Galati Spragą, tarp 

Karpatų - Transylvanijos 
kalnų ir Dunojaus upės 
žiočių, siaučia šiurpūs vė
jai iš šiaurių - rytų per 155 
dienas kasmet. O iš vakarų 
ir pietų vakarų pučia karš
ti, sviliną vėjai apie 125 
dienas per metus.

Žiemą Rumunijoj šalčiai 
siekia iki 20 laipsnių že
miau zero, pagal Fahren
heit termometrą. Dunojus 
dažnai per tris mėnesius 
būna užšalęs. Vasarą gi 
karščiai pakyla kartais iki 
100 laipsnių pavėsyje. Vi
dutiniai imant vasaros tem
peratūra per dieną - naktį, 
sostinėje Buchareste yra 72 
laipsniai ir pusė šilumos.

sezone 
atvėsta.

laikas 
rudens. 
25 co-

Net karščiausiame 
naktį oras žymiai 
Švelniausias metų 
tai kelios savaitės 
Per metus prilyja 
liūs ir prisninga iki 28 co
lių. Bet lygumoms mažai 
sniego tetenka; užtat tarp- 
kalnėse sniegas guli penke
tą mėnesių per metus.

Apart rubežinių Duno
jaus ir Pruto upių, Seret 
yra kita gana žymi upė. 
Kai kurie upeliai ir mažes
nės upės išdžiūsta vasaros 
laiku. Dunojus gausingas 
žuvim.

Rytiniame Rumunijos 
ruože, Dobrudžioj yra daug 
pelkių, klampynių ir lėkštų 
ežerų. O ir netoli j rytus 
nuo sostinės Bucharesto tę
siasi pelkėti ežerėliai bei 
klampynės per 45 mylias.

MIŠKAI
Nors Rumunijos miškai 

nuo senų laikų baisiai ap
leisti ir besmegeniškai iš
naudojami ir naikinami be 
atsodinimo, tačiaus kraštas 
tebėra turtingas dideliais 
miškais — ąžuolynais, pu
šynais, eglynais, beržynais 
ir miškais, vinkšnų, uosių, 
skroblų, maumedžių, kalk- 
medžių ir kitų medžių. 
1910 m. Rumunijoj dar bu
vo 2,760,000 akrų miškų. 
Valdžia laikė 1,000,000 ak
rų tų miškų kaip savo nuo
savybę, o milžiniškoji dau
guma kitų miškų priklausė 
ponams.

Pelkėtose vietose šlama 
dideli nendrynai.

Rumunijos augalai, ben
drai imant, yra panašūs, 
kaip vidutiniuose ir pu- 
siau-karštuose žemės rutu
lio ruožuose.

LAUKINIAI GYVULIAI
Miškuose yra daug stir

nų, lapių, vilkų ir įvalias 
meškų. Labai daug paukš
čių — varnų, genių, saka
lų, laukinių ančių, arelių 
ir kt. Tarp Dobrudžos pel
kių savaime veisiasi būriai 
vadinamų laukinių kiaulių, 
kurių mėsa, tačiau, panaši
kaip naminių kiaulių 
tinka valgymui.

tąsa derlingojo 
juodžemio; ir 

auga

MINERALAI
Rumunija nepaprastai 

turtinga žibalo šaltiniais, 
ypač Ploesti srityje. Per 
metus ištraukiama iš pože
mių apie 5,500,000 tonų ži
balo. Iš žemės taip pat gau
nama daug natūralių žibi
namųjų dujų (geso). Yra 
geros kasyklos geležies, au
kso, vario, švino, gyvsida
brio, kobalto, cinos, nikelio, 
sieros, lignito (pusiau-ang- 
lies, pusiau-durpių), gau
singi klodai valgomosios ir 
“akmeninės druskos,” lau
žyklos įvairių spalvų grani
to ir marmuro. Rumunija 
taip pat garsi mineralinių 
vandenų šaltiniais nuo se
nų laikų.

ŽEMĖ IR DERLIUS
Dauguma Rumunijos že

mės yra 
Ukrainos
Rumunijoj puikiai 
kviečiai, kukurūzai, bulvės, 
pupos, rugiai, miežiai, avi
žos, burokai - runkeliai, ta
bakas ir kiti lauko ūkio au
galai. Grūdų derlium Ru
munija iki 1910 metų sto
vėjo trečioj vietoj pasauly
je — tiktai po Jungtinių 
Valstijų ir Rusijos.

Be to, Rumunijoj uždera 
labai daug vaišių — vyn
uogių, obuolių, kriaušių, 
vyšnių, slyvų, pyčių (per
sikų), abrikosų (armėniš
kų slyvų), dynų ir kt. Tam 
tikrose vietose auginama ir 
šilkmedžiai, šilkvabaliams 
maitinti ir šilkus gaminti.

Pirm dabartinio karo bu
vo užauginama dvaruose ir 
stambesniuose ūkiuose dau
gybė mėsinių galvijų, avių 
ir kiaulių.

VALSTIEČIŲ BŪKLĖ
Keturi penktadaliai Ru

munijos gyventojų yra žem
dirbiai ir gyvulių auginto
jai.

Baudžiava buvo panai
kinta 1864 metais ir pas
kirstyta buvusiems bau
džiauninkams po 7 iki 15 
akrų žemės, už kurią jie 
turėjo dalimis sumokėti 
valdžiai po tam tikrą sumą 
pinigų per 15 metų. Tuos 
pinigus valdžia grąžino po
nams, buvusiems savinin
kams. Tačiaus, ponams bu
vo palikta didžiuliai dva
rai, miškai ir geriausi že
mės plotai.

Už reikiamą mišką ir 
ganyklas valstiečiai turėjo 
eit dirbk ponams ir taip vėl 
dalinai pakliuvo į baudžia
vą. Daugelis 
ūkininkų visai 
negalėtų, jeigu 
dvarams, kaip 
baudžiauninkai.

Taip jie krauna dvari
ninkam turtus, o dvarinin
kai valstiečių triūsą pra
švilpia Buchareste, - Rumu
nijoj sostinėje; Paryžiuje 
ir kituose Europos sosta- 
miesčiuose.

Jau žinoma, kokie'nelem
ti pasipūtėliai ir lėbautojai 
yra lenkų ponai; bet rumu
nų ponai yra dar nachališ- 
kesni pasipūtėliai ir dar la
biau išgverę lėbautojai.

Daug žemių valdo ir baž
nyčios bei vienuolynai.
VALSTIEČIŲ SKURDAS

Daugelis Rumunijos val
stiečių visiškai suvargę;

rūzų koše, ir pigiosiomis 
daržovėmis. Labai retai 
kada jie tegauna jautienos 
ar avienos, nors ponams 
augina šimtus tūkstančių 
galvijų ir daugybę avių. 
Kai kuriuose apskričiuose 
tik sykį per metus, šv. Hi- 
larijaus dienoje, valstiečiai 
stengiasi gaut užvalgyt 
kiaulienos, ir tik retkar
čiais jiems tenka paragaut 
veršienos, kuri ten pigesnė.

Šių žodžių rašytojo pa
žįstami asmenys, buvę Len
kijoj ir Rumunijoj, tvirti
na, kad rumuno valstiečio 
būklė daug blogesnė net už 
nelaimingą Lenkijos vals
tiečio likimą prie fašistinių 
ponų valdžios.

Dėl skurdo ir nešvaros 
nuolat įvairios ligos lanko 
Rumunijos kaimiečius.

TAMSYBĖ.
Nors valdžia jau gana 

seniai skelbia, kad pradinių 
mokyklų lankymas Rumu
nijoj esąs privalomas, bet 
sodžiaus apylinkėse mažai 
tėra tų mokyklų ir žmonės 
taip suskurdę, kad negali 
savo vaikų į jas leisti. Tai 
todėl įvairiuose Rumunijos 
apskričiuose pirm karo bu
vo iki 85 procentų visiškų 
beraščių.

Sovietų fronte paimti 
laisvėn rumunai taipgi 
sirodė visų tamsiausi.

Stokuojant apšvietos,
ventojai pilni visokių prie
tarų, tiki įvairiais burtais, 
ir faktinai visi kaimiečiai 
bijo raganų ir vadinamo
sios “blogos akies.”

ŽMONIŲ BŪDAS

sumušė

ne- 
pa-

gy-

smulkiųjų 
pragyvent 

neitų dirbt 
“laisvieji”

per ištisus mėnesius jk 
minta tik kuku-

kai-
miečiai yra darbštūs, 
na blaivūs ir taupūs, 
daugiausiai vidutinio 
ir gero fizinio sudėjimo. 
Visi mėgsta muziką, šokius 
ir dainas. Tautiniai jų šo
kiai panašūs, kaip ukrainų, 
bulgarų ir jugoslavų. Susi
renkančios drauge verpti 
moterys taip pat gamina 
dainas — kiekviena sten
giasi pridėti po savo eilutę. 
Pas rumunus yra ir keliau
jančių dainių su gitaromis. 
Jų dainos dažnai būna gra
žios ir įdomios.

TAUTYBĖ .
Didžioji gyventojų dau

guma “rumunai”; bet yra ir 
bulgarų, serbų, turkų, veng
rų. totorių, graikų, armėnų, 
vokiečių, ukrainų, daug či
gonų ir buvo apie 300,000 
žydų pirm dabartinio karo.

Valstybinė religija yra 
stačiatikių (pravoslavų), 
kurių dvasiškiams valdžia 
moka algas, bet ji pinigi
niai šelpia ir katalikų ir ki
tų tikybų kunigus, išskyrus 
žydus. •

Daugiausia rutnūnų yra 
juodplaukiai ir juodakiai, 
panašūs į pietinius italus. 
Bet tūla dalis yra šviesia
plaukiai ir mėlynakiai. Me
nama, kad šie blondinai ki
lę iš slavų, iš nutautėjusių 
vokiečių ir iš senovinių to 
krašto gyventojų, kurie bu
vo vadinami (lakais bei 
getais.

Kur dabar Rumunija ir 
Tyansylvanija, tame plote 
prieš 19 šimtų metų gyve
no žmonės, kuriuos graikai 
vadino getais ir dokais, o 
romėnai tiktai dakais.

Anglas dr. R. G. Latham,

Jie 
ūgio

jog per 150 metų 
buvo išnaikinta 
žmonių tautinė 

Įsigalėjo sudarkyta

timos lietuviams kilmės 
žmonės. Istorikas W. Kad- 
lubek pirm kokių 750 metų 
lotyniškai rašė, kad “getais 
yra vadinami visi lietuviai 
ir prūsai.” Vokiečių 18-jo 
amžiaus rašytojų istorinia
me rinkinyje taip pat sako
ma: “Gethos id ėst Letwa- 
nos,” kas reiškia, “getai tai 
yra lietuviai.”

Getai bei dakai
Romos armijas dviejuose 
karuose, 85 ir 89-tais pir
mojo ' šimtmečio metais. 
Tuose karuose ypač pasižy
mėjo getų vadai Duras ir 
Dekebalas. Romos impera
torius Domicianas buvo 
priverstas mokėti. getam— 
dakam donį.

Tada getų-dakų žemė ry
tuose siekė Dniestro upę, 
kuri buvo vadinama Tyras, 
bei Olt upę, kurios tuometi
nis vardas buvo Aluta.
ROMĖNAI SUNAIKINO 

VIETINĘ KALBĄ
Paskui romėnai užkaria

vo visą tą kraštą 107 me
tais ir pavertė jį savo, kolo
nija Dakija. Daugelis gy
ventojų, dakų bei getų, iš
bėgiojo nuo romėnų į užsie
nius. Dakija aptuštėjo. Tad 
Roma ėmė urmu grūst savo 
kolonistus į Dakiją; daug- 
meniškai į ją trėmė ir viso
kius nusikaltėlius iš Itali
jos. Ilgainiui pradėjo grįžt 
palaipsniui ir senieji gy
ventojai; bet romėnų-italų 
buvo taip daug privaryta 
ir Romos valdininkai taip 
kietai bruko visiems lotynų 
kalbą, 
faktinai 
vietinių 
kalba,
lotynų kalba.

Tai tas lotyniškos žargo
nas sudaro pagrindą ir da
bartinės rumuną kalbos. 
Bet rumunų kalboj yra la
bai daug ir slaviškų žodžių, 
imtų iš ukrainų, rusų, ser-‘ 
bų ir kitų slavų. Slaviški y- 
ra net rumunų valdovų, di
dikų ir aristokratų titulai 
ir pavadinimai hospodar, 
knez, voivod, boiar, ban 
(pan) ir kt.

256 metais skaitlinga go- 
thų kariuomenė atmaršavo 
per Karpatų kalnus ir su
pliekė romėnus Dakijoj. 
Dar kiek palūkėjus, Romos 
imperatorius Aurelianas 
buvo priverstas visai iš
traukt savo kariuomenę iš 
Dakijos į Moeziją, pieti
niame Dunojaus šone, kur 
dabar yra Bulgarija. Sako
ma,' kad ten jis perkraustęs 
ir savo kolonistus.

Toliau, ištisais šimtme
čiais į Dakiją plaukė daugy
bė įvairių įsiveržėlių—hu
nų, gothų, gepidų, avarų, 
bulgarų, vengiu, totorių ir 
kt. Daugelis jų ten apsisto
jo ir laikui beinant susiliejo 
su atvykusiais nuo pirmiau 
italais ir kitais gyventojais. 
Taip ir susidarė labai mišri 
rumunų tauta. O Rumuni
jos fašistai giriasi, būk jie 
esą tikrieji “senovės romė
nų” ainiai!

(Sekamą pirmadienį bus 
šiame skyriuje aprašyta 
zigzaginiai keliai, kuriais — 
po verguvės Turkijai ir 
Vengrijai tas kraštas per 
kitų šalių politiką — buvo 
pakeltas į nepriklausomų 
valstybę ir kaip Rumunija
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JOSEPH BONAVITA
(Bona Vita Tavern)

Ave., Brooklyn, N. Y.
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ELLEN WALSH

Adm. of Andrew Walsh Deceased
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(Tąsa)
Jam atsakė kapų tyla.
Kelia šimtai žmonių tylėdami žingsnia

vo per purvą, niauriai nuleidę galvas, 
paslėpę baisią neapykantą juos apgavu- 
siems žmonėms...

— Na, ką aš jums sakiau? —'susiža
vėjęs sušuko Potockis, didžiuodamasi 
ant neramaus arklio. — Dabar josim 
pas ponus karininkus. Su jais būsime 
truputį mandagesni. Vis dėlto tenka at
siminti, jog šiandien jie padoriai elgėsi. 
Aš parašysiu kunigaikščiui Zamoiskiui, 
kad jis juos praleistų be ekscesų.

— Taip, būtinai, — sutiko Edvardas.

Ešalonas prašvilpė pro tuščią tarpu- 
stotę ir po pusvalandžio įlėkė į kaimyni
nę stotį. Vorobeika sustabdė garvežį ir 
nušoko nuo laiptelių.

Prie ešalono iš visų pusių bėgo gink
luoti žmonės.

— Ei, vyručiai, kas čia tokie? Karinis 
traukinys? Žiūrėk, prie ašių du vokie
čiai ! 0 čia dar vienas. ..

Vorobeika apsupo. Kresnas, plačia- 
barzdis dėdulė, kulkosvaidžio juosta su
sijuosęs, su naganu ir granata už diržo, 
paklausė:

— Kas toks esi? Atsakyk! Aš — ata
manas Bereznia.

— Vadinasi, sukilėliai? — nudžiugo 
Vorobeika. — O aš maniau ar ne po
nams į rankas patekau? O pasirodo — 
saviškiams.. . — jis džiaugsmingai šyp
sojosi. — O aš jums, draugai, šarvuotį 
atvežiau ir keturias patrankas. Bus kuo 
ponams pirtį iškelti. .. Mums neišdegė. 
Sukilome, vadinasi, saviškius iš kalėji
mo išlaisvinome, apkūlėme legioninin
kus, bet še tau, — vokiečiai įsikišo! Vi
sas pulkas! Žinoma, mus sumušė. Mū
siškiai į Sosnovką pasitraukė, o vokiečiai 
su lenkais susiriejo. Čiupo mane lenkai 
už žiaunų, kad aš vokiečių ešaloną iš 
stoties išvežčiau. Na, aš ir a įgrūdau čia. 
Matote, kaip atsitiko, draugai!

Vorobeiką apsupusieji žmonės tylėda
mi klausėsi.

— O ar tu kartais ne iš bolševikų bū
si? — paklausė jį barzdotasis, pasivadi
nęs Bereznia.

— Faktiškai esu partinis komunistas, 
— išdidžiai atsakė Vorobeika.

— A-a-a, komunistas! — Ir barzdo
tasis ciniškai nusikeikė. — Tai mes jū
siškį brolį nagu traiškome. Imkite jį, 
vyručiai!

Sumišęs Vorobeika dairėsi.
— Kas gi jūs tokie?
— Mes — petliūrininkai. Negirdėjai 

tokių, a? Žydų pakalikas! — žiauriai

sugriežė dantimis barzdotasis.
— Vadinasi, jūs — kontra? — nukri

tusiu balsu ištarė Vorobeika.
— Suprask, kaip nori. Nuvesti jį už 

pervažos ir paleisti pas Karolį Marksą, 
jų dievą, — mostelėjo ranka barzdota
sis..

Keli žmonės sugriebė Vorobeiką ir nu
sivedė į šalį.

Ešalone jau vyko grobimas.
— Čia pribaigsime, ar kaip? Kur jį 

toliau betempsi? — pasakė vienas pet- 
liūrininkas.

Vorobeika liūdnai pažvelgė aplinkui.
Už pervažos buvo laukas. Pūtė šaltas 

vėjas. Vorobeika sudrebėjo iš baimės. 
Štai, tuoj nušaus jį, ir net niekas apie 
tai nesužinos. Ir viskas taip paprasta. ..

— Tu stačiatikis! Tai persižegnok, 
jei ne, tai iš karto pabaigsime,—ramiai 
tarė tas pats petliūrininkas.

—Už ką? — nesąmoningai paklausė 
Vorobeika.

— Pasakė atamanas — į išlaidas, va
dinasi, nusipelnei...

— Ką gi aš jums taip padariau? Eša
loną su nauda atvežiau. Argi jums ne 
gėda darbininką žmogų taip už nieką už
mušti?

— Juk tu — komunistas?
Vorobeika bijojo, kad nešautų į nu

garą, ir gręžiojosi nuo vieno prie kito.
— Mes, darbininkai, visi bolševikai! 

Kas čia tokio? Mano tėvas visą gyveni
mą bernavo. Už ką gi žudyti?

Vienas petliūrininkas susimąstęs ta
rė:

— Gal iš tiesų jį paleisime? Kam jis 
mums?

Kitas nesiryždamas pridėjo:
— Velnias nematė — tegu eina!
Trečias, jau nusikabinęs šautuvą, vėl 

užsimetė už nugaros.
— Išnyk, bet žiūrėk, — nepakliūk 

atamanui į akis. O iš komunijos išlįsk, 
kvaily! '

— O ar jūs man nepliūrp terši te į nu
garą? — atvirai paklausė Vorobeika.— 
Jeigu taip, tai geriau dabar į širdį, kad 
nereikėtų kankintis. Vis tiek — tas pats

— Bėk, bėk!
Pirmuosius dešimt žingsnių Vorobei- 

ka atsigręždavo, laukdamas šūvio. Pas
kui pasileido bėgti į lauką.

(Bus daugiau)

IN WAR 
BONDS

Wholesale and Retail
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6216 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 649 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 89 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOAQUIN VEIRO 
(Fronte Unido Rest.)

89 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 738 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4113 Ave. U, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 360 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2312 Voorhies Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK HARTE
2312 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 379 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 111 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JOE FISCHETTI 
(Utica Pizzeria Rest.)

Ill Utica Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
CL 70 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 215—60th
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GOTHENBERG KAM RATES, INC. 
215—60th St., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 574 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID FITZGERALD 
574 Atlantic Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1604 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STELLA EVERS
1604 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6999 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1963 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FLAMINGO BAR, INC.
1963 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1194 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2112 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH McSHERRY, 
Exec. Est. of Peter F. McSherry

2112 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9505 Ave. L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELI Z A B ETH KRETZSCH MAR 
(Paul’s Tavern)

9505 Ave. L, Brooklyn, N.
- - .

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4122 Ave. D, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DANIEL J.
(Dan’s Tavern) 

4122 Ave. D, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5257 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 Columbia Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CENTRAL GALICIA REST., INC. 
56 Columbia Place, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6726 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 74-76 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NAPLES BAR & GRILL, INC.
74-76 Smith St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1204 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 328 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the prem'ses.

PIETRO DELAROCCA
328 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1793 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3005 Ave. J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROGER J. O’HALLORAN 
(Midwood Tavern)

3005 Ave. J, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1887 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi- at-retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 2408 Gerritsen Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WINIFRED McQUILLEN
2408 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 137 Schenectady Avenue .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE & JOSEPH POLICANO 
(Adm. Est. of Vincenzo Policano)

137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2953-55 Gravesend Neck Rd., Borough 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

JOSEPH D.
2953-55 Gravesend Neck

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1012 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be. consumed 
on the premises.

TEN TWELVE REST.. INC.
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4011 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
(Four Leaf Shamrock)

4011 Churęh Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1225 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 123 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4296 hAs been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 166-68 Ave. O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CARMELLA STANZELLA 
(L. & S. Bar & Grill) 

Ave. O. Brooklyn, N A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 362 DeKalb Ave. & 238 Grand Ave., 
Borough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.
WILLIAM

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5231 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5421-5423 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WASSENG & UNANDER REST., INC, 
5421-5423

NOTICE 
EB 2280 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE
GB 1058 has been issued ta the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5603 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES K. FELDMAN 
5603 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1377 has been issue dto the undersigned 
to sell beer, Vine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 156 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oa the premises.

GEORGE SAVIDES, JR.
456 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given thnt License No. 
RL 5412 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 423--3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1467 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LYONS TAVERN, INC.
1467 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

<♦>

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191F. W. SU ALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

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

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dienų iki vėlai.

Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

sunkus pristatymas anglies.

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

Turkija. — Naciai per 
savo ambasadorių, von Ta
peną užprotestavo Turkijai, 
kad ji sustabdė karinio me
talo chromo gabenimą Vo
kietijon. Von Papen sakė,

kad turkai sulaužę savo pre
kybos sutartį su Vokietija.

(Turkija sulaikė chromo 
išvežimus Vokietijon tiktai 
pagal Anglijos ir Amerikos 
stiprų spaudimą. Už tai 
Turkija tikisi gaut daugiau 
visokių reikmenų iš talki
ninkų.)

Pranas ir Antosė Balčiūnai 
Gražiai Paminėjo 25 Metų 

Vedybų Sukaktį

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2834-36 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CRYSTAL REST. CORP.
2834-36 Church Ave. , Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License IXo. 
GB 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
379 Columbia Street, 
County of Kings, to 
premises.

NICOLA
379 Columbia St.,

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661GREEN STAR BAR & GRILL |
$

NEBŪKITE NERVUOTI

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Je| 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 
lepinasi 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 Phosphatę table tolių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AIDISOL tabletu- 

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

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

Balandžio 30 d. pas Balčiū
nus buvo susirinkę apie 250 
asmenų apvaikščioti 25 metų 
Balčiūnų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Pranas- ir Antosė Bal
čiūnai, seni šiame mieste biz
nieriai (turi mėsinyčią ir gro- 
sernę) gerai vaišino skaniais 
valgiais ir gėrimais visus susi
rinkusius. Svečių buvo ir iš to
limesnių vietų, kaip tai: iš 
Brooklyn, N. Y., Ona Balčiū
nienė, iš Binghamton, N. Y,, iš 
Buffalo', Worcesterio ir kitų 
artimesnių vietų. Buvo nema
žai ir -svetimtaučių—Balčiūnų 
kaimynų ir draugų. Dalyvavo 
jųjų du sūnūs — Bill ir Joe.

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

kad visados bus patenkinti.

NATŪRAI
N

Svečiai atnešė daug dovanų; 
prisiųsta daug gražių pasvei
kinimų ; o Balčiūnienės duktė 
Ksavera Karosienė ir Karosas 
iš San Francisco, Calif., atsiun
tė stambią dovaną — sidabru.

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

Pare Kiekvieną Šeštadieni 
ATEIKITE pasimatyti su gyviais, 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST

(Skersai nuo Republic Teatro)
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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.

Pokylis įvyko puikioj Fran
co-American salėje; orkestrą 
taipgi buvo. Tas puikias vai
šes Balčiūnai surengė be jo
kios svečiams įžangos mokes- 
ties. , .

Linkiu draugam Balčiūnam 
laimingai sulaukti kitų — auk
sinių sukaktuvių paminėjimo.

Ona Balčiūniene.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
^-42—41 st STREET LONG ISLAND CŲTYą JL ¥♦

Mūsų skaitytojai raginami 
rejnti tuos biznierius, kurie 
sĮrelbįasi. dienraštyje Lajsyęję.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dienų 
ar naktį, greit suteiksi
me ’tnodernišką patarna
vimų. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

'V t .N.i .1



Pirmadienis, Gegužes 15, 1944

Slaptas Argentinos So
cialists Laikraštis

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Montevideo. — Argenti
nos Socialistų Partija pra
dėjo / leisti naują, slaptą 
laikraštį Joven Argentina. 
Jo redakcija sako, kad Ar
gentinos socialistai tebegy
vuoja ir tęsia kovą dėl de
mokratijos.

Laikraštis skelbia tokius 
obalsius:

“Neduot fašizmui jokios 
paramos!

“Išlaisvint politinius kali
nius !

“Ištikimai bendradarbiaut 
su Amerika ir Jungtinėmis 
Tautomis!

“Suorganizuot tautinės 
vienybės valdžią!”

I

Fašistu Mulkinamus Rumu
nus Prablaivo Oro Bombos
Istanbul.— Fašistinis Ru

munijos premjeras Ion An
tonescu vis dar tikisi, kad 
naciai laimėsią karą. Taip 
jis sakė atsilankiusiam pas 
jį dr. N. Lupui, buvusiam 
rumunų žemių savininkų 
partijos vadui.
Kaip Mulkinami Rumunai

Per ištisus praeitus me
tus Rumunijos radijas ir 
fašistinė spauda pasakojo, 
kad rumunų kova prieš So
vietus iš tikrųjų, girdi, pa
tinkanti Amerikai ir Angli
jai; esą, jeigu net! Vokietija 
liktų sumušta, -tai Jungti
nės Valstijos ir Anglija vis 
tiek atlygintų Rumunijai už 
jos karą prieš bolševizmą.

Bet kai paskutiniu laiku 
Anglijos ir Amerikos lėktu
vai ėmė bombarduot Rumu
niją, tai gyventojai suprato, 
kaip jie buvo apgaudinėja
mi pasakomis apie 'tariamą 
Amerikos ir Anglijos prie- - 
šiškumą Sovietams.

Anglai Užmoka Amerikai už 
Civilius Reikmenis

Washington. — Anglija 
dabar pinigais užmoka už 
visus iš Amerikos gauna
mus nekarinius reikmenis, 
kuriuos anglai naudoja civi
liams gyventojams ir viso
kiem nesurištiem su karu 
tikslam.

Anglai taip pat užmoka 
Amerikai už tokius daly
kus, kurie Anglijoj perdir
bami ir siunčiami užsienin 
pardavimui.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Viktoro 

PetraŠiūno. Prašau jo paties, arba 
kas pažįsta jį kreiptis po sekamu 
antršu: A. Peterson, 3635 N. E. Co
lumbia Blvd., Portland, Oregon.

MEDUS

REIKIA KARINIŲ DARBININKŲ
VYRAI IR MOTERYS 

PILNAM IR DALIAI LAIKO
Lydytojų 

Mechanikų 
Metalo Darbininkų 

Pagelbininkų 
Paprastų Darbininkų, tt.

SU AR BE PATYRIMO 
GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės į Dirbtuvės Ofisą

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

HOBOKEN, N. J
(117)

ŪaiF/1

VYRAI IR MOTERYS!

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas Puslapis

KARO METU DARBAI
SU

Pokarine Ateičia
UŽTIKRINKITE SAVE PASTOVIU

DARBU DABAR 
IR PO KARO

SENA, GERAI ĮSIGYVENUSI ĮMONĖ DABAR DIDELIU 
PROCENTO DARANTI KARINIUS DARBUS SIŪLO JUMS

PASTOVIUS DARBUS
VYRAI KVIEČIAMI Į DIRBTUVĘ IR OFISĄ. MOTERYS 

KVIEČIAMOS Į OFISĄ IR LABORATORIJĄ. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS, JEIGU NORITE IŠMOKTI DARBĄ.

Kreipkitės

THE EGYPTIAN LACQUER MFG. CO.
Jacobus Avenue, South Kearny, N. J.

Bus No. 1 iš Newarko. Bus No. 108 iš Jersey City*
Reikalingas atliekamumo pareiškimas. (no)

CONTINENTAL PAPER CO.
Būtinas Darbas

Su POKARINĖMIS GALIMYBĖMIS
Reikia vyrų abelnam fabriko darbui 
kilnojimui atmatų popieros, kiemo 

medžiagos, pelenų ir tt.
Gera Alga. Nuolatinis darbas.

MINIMUM AMŽIUS 18 METŲ.
CONTINENTAL PAPER CO.
RIDGEFIELD PARK, N. J.

(arti Hackensack). Kreipkitės ar šaukite 
MR. MARX, HACKENSACK 2-5000 

tarpe 9:30 ir 5.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

________________________________________ (118)

FABRIKO DARBININKAI
Gera alga pradžiai. 5 dienos, 40 valandų sa
vaitė. Laikas ir pusė už viršlaikius. Nuolat.

INTERNATIONAL PRINTING INK, 
247 WATER ST., BROOKLYN, N. Y.

TR. 6-9690 (115)

MERGINOS
Lengvam paprastam prie stalo statymo 

darbui. Linksmos darbo sąlygos.
VIRŠLAIKIAI 

ŠEŠTADIENIAIS UŽDARA

H. GOODMAN & SONS
200 VARICK ST.

(arti West Houston St.) ,
________ (114)

VIELŲ SUVEDŽIOTOJOS IR LYDYTOJOS; 
pageidaujama patyrusių. 6 dienų savaitė. 
Prisideda viršlaikiai. Linksmos aplinkybės.
GARFIELD MEDICAL APPARATUS CO., 

147 W. 22nd St.
(114)

I

BERNIUKAI
PAGELBĖJIMUI 

IŠSIUNTIMŲ 
DEPARTMENTE

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
KREIPKITĖS

JOHN FRĘDERICS
29 E. 48TH ST.

SIUVĖJOS
PRIE AUKŠTOS KLASĖS

SUKNELIŲ
IR

ĮVAIRIŲ PRIEDŲ
5 DIENŲ SAVAITE 
GEROS VALANDOS 

VIRŠLAIKIAI 
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS
JOHN FREDERICS

29 E. 48TH ST.
(IK) x

į

MOTERYS - VYRAI 
JAUNUOLIAI

Pilnam Laikui ar Daliai Laiko 
Patyrimas Nereikalingas 

Vakacijos su Algom 
PASTOVUS DARBAS 

PO KARO 
Geros Algos 

KREIPKITĖS

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

Teaneck, N. J.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PIENO IŠDIRBYSTEI

Reikalingi Išsiuntinėjimo Departmente 
Pastovūs ir Laikini Darbai

40 VALANDŲ
ALLYN & BACON, PUBLISHERS
7th Floor 11 East 36th St.

(116)

ELEVEITERIŲ OPERATORIAI, APVALY
TOJAI, VYRAI VIDAUS RUOŠAI, SUPER
INTENDENTS, PAVADAVIMUI VYRAI 
nuolatiniams darbams prie gerų darbo 
lygų aukštos klasės apartmentiniuose 

inuose, Manhattan ir Brooklyne.
HARMON ORG., INC., 140 NASSAU ST..

WORTH 2-1110. (119)

(116)

(120)

sip 
na HELP WANTED—FEMALE 

REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS ABELNAM
DARBUI

AUKŠTOS KLASĖS
KEPURIŲ ĮSTAIGA

NUOLAT
Linksmos Aplinkybės 

5 DIENOS

DARBININKAI
BŪTINA PRAMONĖ

KREIPKITĖS PO PIETŲ
3 P.M. KASDIEN

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

PILNAM LAIKUI
AR

DALIAI LAIKO
NAKTIM VALYMUI

VYRAI
PRIE PARDAVIMŲ IR 

KROVIMŲ
BERNIUKAI IR MERGINOS

VYRAI IR MOTERYS

OHRBACHS
841 BROADWAY

(116)

REIKALINGAS ATLIEKA- 
MUMO PALIUDIJIMAS 

(114)

PAGELBININKAI, PAKAVIMO 
ĮSTAIGOS DARBAS 

DEŠRŲ GAMINTOJAI 
DEILE PROVISIONS

84 JACKSON ST. 
HOBOKEN, N. J. 

ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
REIKALINGAS.

(116)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI 
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI 
dirbtuvės Darbas. 

NUOLATINIS DARBAS.

GEO. K. GARRETT CO., INC 
D & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

.ELEKTRINES PAJĖGOS l’RESO OPERA
TORIAI — dieniniai šiftai, $49 : naktiniai 
šiftai, $52.50 ; 60 valandų savaitė, pakėli
mai po 90 dienų. Iš būtinų darbų reikia 
paliuosavimo. BRIGHT LIGHT REFLECTOR 
CO., 1027 METROPOLITAN AVE., BROOK
LYN, 14th St. Canarsie line iki Grand St. 

stoties.

DIRBTUVĖS DARBININKAI. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. NUOLATINIS DARBAS. 
MALIAVOS DIRBTUVĖ. REIKIA PALIUO

SAVIMO. 69 VAN DYKE ST., 
BROOKLYN, MAIN 5-3820.

(119)

KARPENDERIAI 
STOGDENGIAI 

ŠINGELIUOTOJAI
20 VYRŲ

metų darbas, aukšta alga, 
įrengimai, palaikoma

kompanija. Kreipkitės 
savaitę.

310 RAILROAD AVE., 
HACKENSACK, N. J.

PATAISYMAM
DARBININKĖS

FINISHERS
Patyrusios prie madingų stilių, 

vėdinimas, dienos šviesa darbo rūme.
KREIPKITĖS

MISS FRANCES,
THE TAILORED WOMAN

1 WEST 57TH ST.
(120)

Kreipkitės
JOHN FREDERICS

29 E. 48TH ST.

Oro (116)
i

Nuolatinis visų 
suteikiama 
drauda,

visi 
didelė

ap- 
visą

MOTERYS VALYMUI
Aukštos Klasės Ofisų Budinke. 

MAPUOTI NEREIKIA 
6 iki 10 P.M. Kasdien.

Per Vasarą šeštadieniais Nedirbama.
$15 Į SAVAITĘ

LINCOLN MAINTENANCE CO.
99 Hudson St., (Room 5Č6) N. Y. C.

(116)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

VYRAI IR BERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

5 DIENOS, 40 VAL. SAVAITE
VIRŠLAIKIAI. LAIKAS IR PUSE 

NUOLAT
406 PEARL ST., N.Y.C.

(117)

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

GEO. K. GARRETT CO., INC.
D & TIOGA STREETS
PHILADELPHIA, PA.

 Į (116)

MERGINOS—MOTERYS
Be Patyrimo 

Fabriko Darbas
49 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ

$20 PRADŽAI
MICRO MUSICAL PRODUCTS

10 W. 19TH ST., N. Y. C.
(115)

MOULDERIAI
ALUMINUM FOUNDRY 

JOBBING, MAŠINA 
56 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės pasirengę dirbti.
EASTERN CASTING CORP., 

542 West 27th St., N.Y.C.
(114)

MERGINOS & MOTERYS
BŪTINAS KARIAIS DARBAS

Abelnas Darbas 
Trimuotojos

Mašinų Naudotojos 
Patyrusios ar be patyrimo 

Laikas ir pusė viršaus 40 valandų 
Gera Alga Pradžiai

Nuolat laike karo ir po karo 
Lengvos, švarios darbo sąlygos

Kreipkitės į Ofisą
John B. Flaherty Co., Inc.,

611 East 133rd St., Bronx
MOTT HAVEN 9-1237

 (ii«)

MERGINOS
Vyniojimui saldainių. Gera alga. 

NEWPORT CANDY CO., 
823 ROCKAWAY AVE.

BROOKLYN.
(7th Ave. New Lots subve iki Rockaway Ave.)

(115)

FOUNDRY PAGELBININKA1
Prie bronzo ir aluminum darbo. 

VIRŠLAIKIAI.
SCOTT FOUNDRY

32 SCOTT AVE.
BROOKLYN.

VYRAI VIRTUVEI IR 
APVALYTOJAI

Pastovūs darbai; gera alga; vakacijos ir 
paliuosavimai ligoje kai kvalifikuoti ; 

suteikimą uniformos.
KREIPKITĖS f BUSINESS MANAGER 

ESSEX SANATORIUM, 
VERONA, N. J.

arba telefonuokite HU. 3-7073 pasitarimui. 
PRISILAIKYKITE WMC TAISYKLIŲ *

(120)

VYRAI—BERNIUKAI
Puiki proga mokytis amato, kuris suteiks 

pastovų darbą.
UŽ AUKŠTĄ ALGĄ 

TAIKOS METU
Mūsų darbininkai, dirbanti nuo kavalkų, 
dirba iki $1.30 į valandą. Geros algos 

mokinimosi.
COMOLITE CORP.

35TH ST. & SKILLMAN AVE., L. I.

VYRAI
Prie divonų ir karpetų. Patyrimas 

nereikalingas.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI.
UNITED CRESCENT DRY CLEANING Corp.

500 MORGAN AVE., BROOKLYN 
EVERGREEN 7-0200

(117)

MERGINOS, lipinimui ir apkarpymui. Nuo
latinis darbas. Proga pakilimui. 

MERCHANDISER PRESS, 
130 W. 17th St., N.Y.C.

(119)

PROSYTOJOS. PUIKŪS DROBINIAI. NUO
LATINIS DARBAS. GERA ALGA.

GOLDSMITH, 7 W. 36th ST.
(115)

KAFETERIJOS 
DARBININKAI REIKALINGI

PASTOVŪS DARBAI BŪTINOJ 
PRAMONĖJ

Puikios Darbo Valandos 
Duodame Uniformas

Aplikantai privalo turėti 
Paliuosavimo Pareiškimą 

Kreipkitės į Personnel Dept.
ALLEN B. DU MONT 
LABORATORIES, INC. 
MAIN AVE, PASSAIC, N. J.
_____________________________________ (120)

INDŲ ATĖMĖJAI
INDŲ ATĖMIMUI MERGINOS

Dirbti Moderninėje Kafeterijoje 
NUOLATINIS DARBAS 

GEROS ALGOS 
Iš Būtini; Darbų Reikia Paliuosavimo. 

Kreipkitės į Personnel Departmcntą 

DOUBLEDAY, DORAN & 
CO., INC.

501 FRANKLIN AVE., 
GARDEN CITY, L. I.

______________________________ (118)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
(VYRAI AR MOTERYS) lathe, miller, grę
žimo presas. 54 valandų savaitė. Gera alga.

Nuolatinis darbas. REK-O-KUT CO., 
173 Lafayette St. (arti Grand St.) 

(115)

2

dar-
už

laiko

CITY.
(115)

REIKIA VYRŲ 
dirbti ant kapinių.

Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės 
WOODLAWN CEMETERY OFFICE, 
233rd St., & Webster Ave., Bronx.

(114)

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

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. (H6)

MAŠINISTAI
Elevcitcrių taisymo darbui 

mūsų New Yorko dirbtuvėje.

NEKARINIS DARBAS
WATSON ELEVATOR CO., 

407 W. 36THJ5T.
(115)

MERGINOS, lengvas fabriko darbas. $20 j 
z savaitę. Prisideda viršlaikiai.
FILSO CORP., 138 W. 25th St.

(114)

žmo-
oint-

Švilpa’s
Stebuklinga

VYRAI
Patyrę ir be patyrimo karpetų mazgojimui ir 
pagelbininkai. Nuolatinis darbas. Gera alga.

C. B. LONG
4315 — 3rd Ave., Bronx (179th St.)

(115)

MERGINOS
Atrinkimui Kavalkų Materialų. 

$22 UŽ 40 VALANDŲ 
8 VALANDŲ DIENA

Linksmas Nuolatinis Darbas. Laikas ir pusė 
už viršlaikius.

ALBERT—BAUMRIND
12 EAST 12TH ST., N. Y. C.

(Ų9)

INDŲ MAZGOTOJOS
STIPRIOS IR VEIKLIOS

GERA ALGA PRADŽIAI
GEROS DARBI? SĄLYGOS ,

NEDICK’S STORES, INC.,
192 LEXINGTON AVE., 

(32nd St.) 14-tos lubos, 
arba 710 6th Ave.,'(23rd St.) N. Y.

k (114)

1

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

FILMAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS , 

SKALBYKLOS DARBININKĖS .
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI , 

*11 būtinų darbų reikia paliuoaaviaM 
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.

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite!

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas fabriko darbas.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 1
VYRAI

PATYRIMO NEREIKIA
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

DALIAI AR PILNAM LAIKUI
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI Dienom ar Naktim

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
II būtinų darbų reikia paliuosavlato 

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.

VISAI DIENAI (dienom) 
DALIAI LAIKO (vakarais) 

60c I VALANDĄ i
TEL. LACKAWANNA 4-3180

(520)

Dabar trūksta daktarų. Jei 
nes turėtų savo namuose gerą 
mentą-mostį kaip M. J. 
Miracle Ointment 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į' 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas pe daugiau kaip 25c 
—Amerikoj.
No. 1—Nuo 

rijimo
No. 2—Nuo 

paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

3— Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot; Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeiditno, nuo 
šalčio nUšaŠimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlihlo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
4— Mostis nuo niežėjimų, švie

žių ir užsisenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

Užsisakyti tuojau, -prislųšdami 
pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D, Adresuokite 
karnai:

No.
(118)

(X)
VIRĖJOS

No.

NEW YORK
Shipbuilding Corpsė

li road way & Fairview
Co.

Camden, N. J.

.(114)

Vardai mosčių:
dantų gėlimo, užsiviet- 
ir sustiprina smegenis. 
Rheumatiškų ir įvairių

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbai. 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE

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

W; > ■ (119)

M. J. ŠVILPA, 
p. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuvė — 614/z Zion St (X)

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
įsteigė ant modemiško 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 Tamson© bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, V2 galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.
Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food 

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

Koks Bus Valandy Skirtumas 
Laike įsiveržimo Europon 
London. — Kada ameri

kiečiai ir anglai darys įsi
veržimą į Vakarų Europą, 
tai laikrodžiai Francijos, 
Vokietijos, Jugoslavijos ir 
kitų Europos kraštų rodys 
laiką šešiomis Valandomis 
anksčiau, negu rytinėse A- 
merikos valstijose. Pavyz
džiui, kad rytiniame Jungti
nių Valstijų ruože bus 12 
valanda nakties, tai tuose 
Europos kraštuose laikro
džiai rodys jau 6 valandą 
ryto.

Aišku, jog ir visuomet 
Europoj saulė užteka šeše
tu valandų anksčiau, negu 
rytinėse Amerikos valstijo
se

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas 
WHITMAN’S CHOCOLATES 

415 RACE ST. 
PHILADELPHIA, PA.

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(118)

(X)

NITUOTOJAl
(RIVETERS)

GREIT REIKALINGI
Kreipkitės į

Employment Office

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje. 

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionaliai žinoma, 60 metų, kai 
{steigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frąnkford “L” Busais B. ir J. 
ir K; gatvekariais linijos 3,5 ir 69; gatve- 
karis 75 ir Bus "P” sustoja prieš pat fabri

ką. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 6 P.M. 
PRADEDANT PIRMADIENI, BAIGIANT 

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(H7)

MOTERYS 
DALIAI LAI KO „ 

PENTRSS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

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

6 DIENOS 

SCHRAFFT’S 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTS PATARIMU

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.

________ • on
MERGINOS IR MOTERYS 

16 iki 65 
Daliai Laiko Darbas 

Valandos 7 iki 12:45 A.M. ar 
1:30 iki 5:45 P.M., 6 iki 10 P.l 

Taipgi yra vietų pilno laiko darbui. 
Patyrimas nereikalingas.

FEDERAL SWEETS & 
60 Clifton Blvd.,

BISCUIT CO., INC.
Clifton, N. J.

<H4)

/



Šeštas Puslapis Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Pirmadienis, ČeguŽės 15, 1944’

\oivYork(PZW//Zti7iiiioi
Wright Apsimelavo Da 

tose Apie Pažintį su 
Japonų Konsulu

Heizer Wright, laikraščio 
Daily News redakcijos štabo 
narys (copy editor), dabar 
teisiamas už nesiregistravimą 
Japonijos agentu, J. V. pro
kuroro padėjėjo McGohey 
kvočiamas pasirodė melavęs 
viename iš savo liūdymų.

Dabar liudydamas apie sa
vo pažintį su Japonijos gene- 
raliu buvusiu konsulu, Kensuke 
Horinouchi, kaltinamasis H. 
Wright liudijo pirmu kartu jį 
pažinęs 1933 m. Gi liudyda
mas grand džiūrei laike jo 
jkaltinimo pereitą liepos mė
nesį, Wright liudijo buvęs ge
rai pažįstamas su konsulu 
1931-1932 metais.

Prispirtas teisme klausimais 
iš jo paties pirmesnio liūdymo, 
Wright pereitą ketvirtadienį 
prisipažino, kad jis taip tada 
pasakęs, bet, tur būt, “datų 
gerai nesupratęs.”

Skirtumą tarp tų 
didelė dėl to, kad 
buvo Japonijos
Mandžurijon metai ir kad jau 
pirmomis 1933 metų dienomis 
Wright rašė laikraštyje Daily 
News išteisinant Japoniją už 
Mandžuriją ir ragino J. V. 
valstybės sekretorių, kuriuomi 
tuomet buvo 
liauti kištis

' kalus.”
Prokuroro

zer Wright pripažino, kad da
lis to straipsnio buvusi iš Ja
ponijos žurnalo, Contempora
ry Japan, bet išreikšta straips
nyje politika, sakė‘jis, buvusi 
“mano paties ir mano laikraš
čio nusistatymo” tuo laiku.

metų yra 
tie metai 
įsiveržimo

Stimsonas, 
į Japonijos

kvočiamas,

pa- 
rei-

Hei-

Stampos ir Punktai
Raudonos Stampos A8

T8 geros neribotam laikui. I 
Kožna verta 10 punktų. Da
bar raudonos stampos įeina 
galion po 3 štampas kas 4 sa
vaitės. Sekamos 3 įeis galion 
birželio 4-tą. Su raudonom 
stampom perkame jautienos 
steikus ir roasts, sviestą, sū
rius ir kenuotą pieną. Visokia 
kita mėsa ir riebalai perkami 
visai be punktų.

Mėlynos Stampos A8 iki Q8 
geros neribotam laikui. Kožna 
vertės po 10 punktų.

Cukraus Stampos 30, 31 ir 
40 geros pirkti po 5 svarus 
cukraus.

Batų Stampos (orlaivinės) 
1 ir 2 trečioj knygelėj geros 
neribotam laikui.

iki

Neseniai įvykusioj Amerikos 
lėktuvų atakoj ant Augsburg 
buvo sunaikinta 20 nacių lėk
tuvų, iš kurių tris sunaikino 
brooklyniečiai.

Apie Lietuvius Kariškius

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Jau per savaitę neskelbėme, 
kas darosi Lietuvos žmonėms 
Drabužių Centre, 417 Lorimer 
St., Brooklyne, tad kai kas 
gali pamanyti, būk darbas su
stojęs ar užbaigtas. Tai būtų 
toliausia nuo tiesos.

Pradedant nuo kur paliko
me, gegužės 3-čią, baigiant 
12-ta, darbininkais turėjome:

M. Yakštienė vienu kartu at
nešė namie pasiuvus 7 naujas 
sukneles ir bliuzes, taipgi 
krautuvėj padirbėjo, kitu kart 
atnešė pasiuvus svederiuką, 3 
viršutines ir 3 apatines sukne
les.

B. E. Senkevičienė dirbo 
parsinešus namo ir krautuvėj.

Trim atvejais dirbo: A. 
Bimba, I. Levanienė, J. Tom- 
sonas, K. Petrikienė, L. Gavri- 
lovičius, O. Depsienė.

Dviem: M. Sincus, M. Mi
sevičienė, S. Tomsonienė, G. 
Waresonas, V. Bunkus, E. Kas- 
močienė, O. Čepulienė, O. Viš- 
niauskienė.

Vienu: A. Paukštienė, S. Vi- 
nikaitienė, V. Karlonas, A. Da- 
gis, M. Wilson, S. Sasna, 
Venta, F. Pakalniškienė,- 
Laukaitienė, C. Briedis, 
Rušinskienė, A. Yakštienė,
Jeskevičiutė, E. Gasiunienė, 
Ch. Vilkas, B. Kalakauskaitė, 
N. Buknienė, V. Čepulis ir 
mažiausia dar vienas geras 
kriaučius, kuris gerai dirbo, 
bet neužsiregistravo. Gal būt, 
kad ir daugiau tokių buvo per 
savaitę iš neminėtų, ir minėtų- 

kurie atidirbo Lietuvos 
pagalbai keletą valan- 
neužsirašė darbininkų

N.

K.
E.

mažiausiausia 35 žmo- 
savaitės. Sudėjus

JU, 
žmonių 
du, bet 
sąraše.

Dirbo
nės bėgiu 
darbą atidirbusių po du ir trįs 
pusdienius ar vakarus, susida
rytų daug valandų, kelių žmo
nių ištisos savaitės darbas ir 
dideli išmokesčiai algomis. Di
deliam būriui paaukojus po 
kelias, po keliolika valandų 
per savaitę, už tuos pinigus 
galime supirkti reikmenų Lie
tuvos žmonėms.

Filmos—Teatrai
I

“The Adventures of Mark 
Twain”

Ši filmą, kaip jau buvo pir
miau minėta, perstato gyveni
mą fr darbus žymaus Ameri
kos humoristo autoriaus ir lek
toriaus, Samuel Clemens, ra
šiusio po slapyvardžiu Mark 
Twain, antroj pusėj pereito 
šimtmečio. Filmą rodoma Hol
lywood Teatre, Broadway ir 
51st St., New Yorke. Dalyvau
ja virš 100 aktorių.

“Pin-Up Girl” Roxy Teatre
Pritinkamai jos tikrajam

Įdomu Buvo Matyti 
Centralinę Stotį 

šeštadienio 
mobilizaci-

Siuvėjai Turėjo Masinį 
Mitingą Sovietų Są

jungos Pagalbai

Edwardas židžiūnas, jau- 
niausis dienraščio Laisvės 
spaustuvės darbininkas, išėjęs 
liuosnoriu tarnybon laivyne, 
praneša tėvams, kad jis jau 
pasiekęs aną pusę ekvatoriaus, 
tik, žinoma, nepažymi, kurioje 
Vietoje.

vis gerėtų. Aš pasiilgstu 
kvapsnies rašalo ir dundėjimo 
besiroliuojančių presų. Mes ir
gi turime spaustuvę laive, bet 
ji mažytė, spausdiname tik bu- 
letinus ir kitus smulkius dar
bus.

šiuo 
sveiki.

Būrys Įkaitinta Daryme l( 
Slaptos Degtinės

sykiu bus gana. Likite

Gegužės 6-tą, 
popietį, susirinkę 
jai, sužinojom, kad centralinė- 
je stotyje turime patys su
krauti į milžinus pakus per 
kelis kart ten suvežtus mūsų 
drabužius. A. Dagį ir M. Wil
son palikome lietuvių centre 
siūti ir prižiūrėti centrą, o bū
rys kitų nuvažiavome į New 
Yorką, ten drabužius sulanks- 
tėme, sudėstėme į reikiamo dy
džio pundus ir matėme, kaip 
mašina drabužius suspaudžia 
į beveik pusės dydžio pundą, 
kokį mes, geriausia suveržę, 
suspaudę rankomis galime su
daryti. Reiškia, tik apie pusę 
tiek vietos užima laive, kiek 
užimtų sukrauti į skrynias. 
Nuo šio laiko visus dėvėtus 
drabužius siusime tuose milži
nuose pakuose, tik specialiai 
naujų dovanų pundeliai (kits) 
eis originalėse dėžutėse, kaip 
seniau.

Mūsų darbas didelis, pasek
mės puikios/ tačiau kada pa
matėme centralinės stoties 
bloko dydžio, daugelio aukštų 
bildingą, vietomis iki lubų pri
krautą, vos spėjamą tuštinti 
gal kelių šimtų samdytų darbi
ninkų ir daugelio liuosnoriu 
pagelbininkų, mūsų keli veži
mai dovanų atrodė lyg skruz
dėlytė prie kalno. Bet mes ir
gi jautėmės puikiai — mes at
likome savo dalį, kiek galėjo
me. Ateityje ryžtamės atlikti 
daugiau.

Taigi, darbas eina, Raudo
najai Armijai išlaisvinus Lie
tuvą, nacių nualintiems žmo
nėms reikės daug daugiau pa
galbos. Ta diena artėja ir mū
sų darbas turi didėti. Tad, kas 
turite drabužių, be kurių gali
te apsieiti, be atidėliojimo pri
statykite. Kas galite dieną, 
pusdienį ar vakarą padirbėti, 
ateikite.

Drabužių Centro Darbininke.

stoviui, kaipo vienos iš kariš
kių kempėse tankiausia mato
mų “pin-up” merginų, kurių 
paveikslais kariai dabina sa
vo “kajtftos” sienas,, Betty 
Grable yra žvaigždė naujau
sioje 2Uth Century-Fok filmo
je “Pin Up Girl.” Filmą ro
doma Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke.

Betty perstatoma dienomis 
dirbant sekretore 
shingtono raštinėj 
menybę slepiant 
akiniais, šleivotu 
biai sugniaužtais
vakare visame savo gražume ir 
puošnume jinai dainuoja, šo
ka ir. koketiškumu traukia akį 
puošniame naktiniame kliube.

vienbj Wa- 
ir savo as- 
po tamsiais 
sijonu, gru- 
plaukais, o

Virš 7,000 New Yorko siu
vėjų susirinko į masinį atviro 
oro mitingą ant 36th St., tarp 
7th ir 8th Ave., New Yorke, 
sušauktą unijų pereitą ketvir
tadienį tikslu sukelti Sovietų 
Sąjungai paramos. Paramos 
pasižadėta ir ant vietos suneš
ta daug drabužių. Iki šiol siu
vėjai sunešė virš 400,000 sva
rų drabužių šiame vajuje.

Rekrutuoja Tarnybon 
Daugiau Moterų

Pereitą savaitę New Yorke 
prisiekdinta 100 naujų rekru
tų į Women’s Army Corps 
(WAC). Gavimui daugiau mo
terų kariškon tarnybon vajus 
pradėtas po visą šalį.

Atskrido 7,000 Mylių 
Gavimui Vaistų

Mrs. Cecelia Smud, 57
Buenos Aires, Argenti

m., 
nos,iš 

atskrido su sūnum daktaru į 
New Yorką Ji- iš čia išvyko į 
Bostono ligoninę gydytis pe- 
nicillinu.

Pirmą savaitę gegužės mė
nesio New York o mieste gi
mė 2,334 kūdikiai.

rujų, o Daily Worker filmų 
kritikas Platt ją pavadino Pa
ramount gamybos “geriausia 
filmą bėgiu dešimtmečio.”

Edwardas Židžiūnas, S2/c

Edwardas dar iš kelionės, 
tarp kitko, laisviečiams rašė:
Sveikinu Draugus Sandarbinin- 
kus:

Seniai beturėjau progos su 
jumis susisiekti, tad siunčiu 
keletą eilučių, patyrimui, kaip 
viskas einasi.

Girdėjau, kad Niek Pakal
niškis jau laivyne. Įdomu, 
kaip jis jaučiasi tapęs vienu iš 
mūsų. Viskas, ką jam galiu 
pasakyti — būkie laimingas, 
kur tik tave laivyno karjera 
nuneš!

Apie save nedaug ką tetu
riu pasakyti, tik tiek, kad jau 
esu apleidęs Jungtines Valsti
jas ir plaukiu link kokio sveti
mos šalies porto.

Kaip einasi visiems mano 
draugams? Linkiu, kad visi 
būtumėt sveiki ir kad biznis

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

O LIETUVIŠKAS KABARETAS
|Qi, STANLEY MISIŪNAS

/ t ^"1 SAVININKAS

(Vis dar spaustuvės 
velniūkštis) Eddie.

Kitas laisvietis, Al Dobinis, 
rašo, kad dirba daug, jaučiasi 
gerai,‘tik labai* išsiilgęs 
miškių ir visų draugų.

na-

sar-Frank Yakštis, master 
žentas, šiuo tarpu tarnauja to
li nuo namų, Tennessee vals
tijoje. Tarnaudamas arčiau, 
Vermonte, tankiai mus atlan
kydavo, dabar rečiau tegalėsi
me pasimatyti.

Viktoras Mockapetris buvo 
sužeistas Viduržemio Jūros 
srityje, kaip pranešta jo 
tinai, gyvenančiai 452 
wood St., New Yorke.

mo-
Lin-

Violos ir Stanley Adeikių 
vienas sūnus jau randasi už- 
jūrinėj tarnyboje, o antrasis, 
kol kas dar čionai ir tankiai 
atlanko tėvus.

Povilas Melvidas, jau gero
kas laikas, kaip paleistas iš 
aktyvės tarnybos. Lėktuvo ne
laimėje sunkokai pažeistas jo 
nugarkaulis. Dabar jis val
džios lėšomis gydosi.

ž. R.

New Yorko gvardiečiai 
Brooklyne dabar jieško narių 
ne tiek su kariškais, kiek su 
m e c h a n i š kais palinkimais. 
Jiems labiausia reikia šoferių 
ir motorų taisytojų.

Savininkas

Kalmos

Avenue

valstybę ant

pagal kompa- 
sistemą. Kai 

jų varyklos galėjusios 
500

385 
St., 

461

Keturios dešimt du asmenys 
įkaitinti sudaryme šmugelnin- 
kų grupės, kurios žinioje bu
vę ne mažiau 14 slaptų degti
nės varyklų Brooklyne ir Long 
Islande, kad apeiti vyriausy
bės reikalavimą mokėti vals
tybei taksus.

Grupė kaltinama tokiu bū
du nuskriaudus 
$1,141,224.

Grupė veikus 
niškų krautuvių 
kurios
vienu kartu padaryti nuo 
iki 2,000 galionų.

Varyklos buvusios: 
Douglass St., 650 Sackett 
156 iki 160 Flushing Ave.,
Madison St., 1365 Bedford 
Ave., 471 Hudson Ave., 974 
iki 9^0 39th St., 740 64th St., 
87-02 Ditmas Ave., visos 
Brooklyne, taipgi 191-12 Foot
hill Ave., Hollis; 93-04 150th 
St., Jamaica, ir gale Law
rence Ave., Oceanside, L. I.

Brooklyniškė varykla, 974 
39th St., buvus atidaryta an
tru kartu, po to, kai pirmoji 
buvo išardyta.

East upėj rastais vyriškio kū
nas pažintas esant Rubin A. 
Drake, 58 m., is New Ilam-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
■teičius su naujausiais {taisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie K.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-S884

,■ ■ **.■* į* 1 ■

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

Tėvo Dienai A Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
vidurius, darosi U95O 282 Union Avė.

« *375° $20.00 >
BROOKLYN

TAIPGI

slogas pagauna 
gerai; 150 tab.

FOODS
Brooklyn 6

Ekstra
&

OOlVf 
MADtsoN

GODDESS 
OF Tl**6

seniems ir sveikiems.

(Įsist. 28 m.)

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

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL Evergreen 4-MIS

4.

5.

.-----

Prisirengimas Mušti Hitlerį 
Rodoma Filmoje

Embassy N'ewsreel Teatruo
se, New Yorke, be kitų, rodo
ma milžiniški sandėliai- karo 
medžiagų sukrauti kur nors 
Anglijoj prisirengime įsiver
žimui Hitlerio užgrobton Eu
ropon ir į pačią nacizmo širdį 
—Vokietiją.

Namų fronto žiniose, Stet- 
tiniaus sugrįžimas iš Londono, 
kariškių moterų uniformų pa
roda, miškų gaisras, kariškių 
vaikai parodoje ir kitos.

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVĖ
EKSTRA! EKSTRA! Vitaminai dėl 
suvargusio nusilpusio kūno, visiems, 
jauniems,
Siųsk užsakymą šiandien ant šių 
daiktų.

1. Balanced Brand Vitamin-B-Com- 
plex tabletėlės geram apetitui ir 
šiaip visam kūnui; 250 tab. $2.30, 
dvi bonkos už $3.98.

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

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

Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75. 
Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie 
pavasari arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra 
$1.65, 
C. P.
gazų;

dvi bonkos už $3.00.
L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia 
250 tabs. $1.50.
F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.

P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
užkietėjimo, tik vienas doleris.
Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusi prota
vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą 
jūs negausite niekur high potency vitamin E.

9. BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenėjusf vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.

10. BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. 
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

6.
7.

465 Lorimer St netoli Grand St.

“The Hitler Gang” Antroje 
Savaitėje Globe Teatre

“The Hitler Gang,” nauja 
Paramount filmą, antra savai
tė rodoma Globe Teatre, 
Broadway ir 46th St., New 
Yorke, perstato Hitlerio įėjimą 
galion ir žingsnis po žingsnio 
priėjimą prie kraugeringos 
atakos ant demokratiją ir tai
ką mylinčio pasaulio.

Filmą skaitomą viena iš ge-

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

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS




