
■»

V
THE LITHUANIAN DAILY

No. 116

1

■LAISVĖS ANTRAitiephoieI ^?aggM2R3S7S8TREET Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gegužės-May 17, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVL

KRISLAI
Kun. Orlemanskis 

Vienuolynan.
“Neperžengiau Dievo

įstatymo!...”
Bruno ir Galilėjus.
Orlemanskis ir Coughlinas.
Lietuviai Kunigai.

Rašo R. M1ZARA

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Kunigas Stanislovas Orle
manskis, po to, kai vyskupas 
Thomas M. O’Leary, jį suspen- 

. davo,., sakoma, nuėjo į kliošto
rių. Jis tūlą laiką gyvens vie
nuolio gyvenimu.

“Mane baudžia dėl to, kad 
aš darau savo bažnyčiai .nau
dingą darbą,” pareiškė šis ku-' 
nigas kovotojas. “Nesu atlikęs 
nieko nemoralaus, nieko, kas 
peržengtą Dievo įstatymą. . 
Galiu pasakyti, jog turiu du 
brolius, kurie yra kunigai, ir 
jie bus kryžiavojami sykiu su 
manim; tai reiškia trys bus

PRANCŪZAI DIDVYRIŠKAI PLIEKIA NACIUS ITALIJOJ
Sovietų Lakūnai Gramzdina 

! Vokiečių Laivus; Pleškina
Gelžkelių Stotis Užfrontei

FRANCŪZŲ DeGAULLE 
KOMITETAS PASISKELBĖ 
RESPUBLIKOS VALDŽIA

Talkininkai Nubloškė Nacius 
7-9 Mylias Atgal; Atkariavo 

17 Aptvirtintų Vietovių
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šitaip kun. Orlemanskis pa-i Washington. — Jungtinių 
reiškė spaudos koresponden- j Valstijų Susižinojimų Ko
tams. Ir paskui pasitraukė jis misija paskelbė šitokį Mas- 
iš “noposčių pilno pasaulio,” kvos radijo pranešimą: 
kažin kur išvykdamas į vie
nuolyną. . .

Šitaip kun. Orlemanskis pa-i

“Sovietų lėktuvai bom
bardavo ir nuskandino tris 

i vokiečių krovinių laivus 
I apie 19,000 tonų įtalpos, 
vieną motorinę valtį, vieną 

: pusiau - karinį laivą ir vie
ną karinės sargybos, laivą.

“Kiti trys priešų krovinių 
laivai tapo padegti ir dar 
du sužaloti.

“Tie veiksmai įvyko neto-

Del šito kun. Orlemanskio| 
žygio dabar žmonėse kyla vi-i 
šokią nuomonių. Vieni jį kriti-1 
kuoja, kiti — giria. Jo kriti
kai mano, jog kun. Orlemans- 
kiui nereikėjo eiti į vienuoly
ną, bet jis turėjęs kreiptis į. 
Amerikos žmones su žodžiu,į 
išdėstančiu savo poziciją, savo v, . 
kelionės Tarybų Sąjungon tiks-.Į1 Siaurinės Norvegijos uos
ius. į

Bet yra ir kitaip manančių-i 
ją.

Šiomis dienomis kalbėjausi 
su vienu Amerikoje gimusiu; 
lietuviu, praktikuojančiu kata-i 
liku, kuris savo vaikus leidžia 
parapijinėn mokyklon. Jis 
man šitaip pasakė:

—Gerai, kad kun. Orle
manskis nuėjo vienuolynan. 
Dabar visi katalikai, kurie tik 
turi akis, matys, kad ne jis 
kaltas, bet aukštesnėj! dvasiš
kija — vyskupas O’Leary ir' 
kiti, kurie jį suspendavo. Jei

to Kirkenes.
“Naktį gegužės 14-15 So

vietų lėktuvai bombardavo 
karinius vokiečių trauki
nius Rava Russka geležin
kelių centre, į šiaurvakarius

Stilwellio Chinai Peria 
Kailį Japonams Šiau

rinėje Burmoje
Ceylon. — Amerikos ge- 

kiti, kurie jį suspendavo. Jei nerolo Stilwell’io koman- 
kun. Orlemanskis butą daręs Juojamį chinai pradėjo pla- 
kitaip, tai vys upas utą ap-^ ofenSyvą prieš japonus 
sau ęs jj omams u, ere i U §įaurįngje Burmoje. Jie iŠ 
ir tuomet katalikai butą tam i r
tikėję... Dabar bus -kitaip, šono prasiverze per
pamatysite!... -I Salween upę šimto mylių

 i frontu ir atakuoja priešus
Per šimtmečius Romos kata-' ties Pingka, Mamien tarp- 

likų bažnyčios hierarchija pa- kalnėj ir kitose vietose, 
sižymėjo pernelyg dideliu kon- Menama, jog chinai steng- 
servatizmu. Moksle ir politi- sis nušluot japonus nuo di- 
koje aukštoji dvasiškija visuo- džiojo Burmos Kelio ir su- 
met vilkosi paskui. Tik didelio j jungt jį SU nauju Ledo 
reikalo verčiama ji taikėsi su plentu.
mokslu, su pažanga. ■ Burmos Keliu Chinija

Atsiminkime: inkvizitoriai gaudavo daugumą reikme- 
sudegino ant laužo Giordano -g Anglijos ir Amerikos, 
Bruno, nukankino mokslininką | ikį japonaį užgmg tą ke]ią

a i ėjų, nuzu e sim us, jei ne,p k j chinai, su Amerikos 
tūkstančius, kitų mokslo vyrų. . v. . . ’ , ...
tik dėl to, kad jie Skelbė pa- ^z™erių pagelba, prakirto 
žangias pažiūras, kurioms tuo-' Pel. kalnus naujų automobl- 
met Romos aukštoji katalikų plentą iš šiaurinės Bur- 
dvasiškija buvo priešinga. ...I!mos iki Ledo miesto, ryti-

Tačiau po tūlo laiko ir toji nėję Indijoje. Ledo plentas 
pati dvasiškija buvo priversta taip pat tarnauja kariniams 
pripažinti, kad žemė suka-! chinų ir anglų reikalams 
si!... i prieš japonus.

Bus taip ir čia. Kun. Orle-j Amerikiečių išlavinti chi- 
manskio žygis dėl Amerikos ir nai jau pasiekė Warongo 
Lenkijos gerovės, niekad ne
bus pamirštas. Jo kelionė Mas
kvon pasiliks istorijoje, n 
sant to, ką dabar kunigas 
rys. !

O iš tų, kurie dabar kun. 
Orlemanskį persekioja, žmo
nės su pasigailėjimu juoksis, 
kaip juokiasi iš tų tamsybės 
apuokų, kurie degino ant lau
žo Giordano Bruno.

Beje, tuomet, kai pažangus 
kun. Orlemanskis yra perse
kiojamas dėl savo vizito pas 
Staliną, tai fašistas, plačiažio- 
tis kun. Coughlinas sau lais
vas gyvena ir kai kurių tuš
čiagalvių net pusiau šventuoju 
laikomas!

Lietuvių katalikų dvasiškija 
taipgi permirkusi konserva
tizmu. Kada Lietuva buvo pri
slėgta caro valdžios, tai lietu
viai kunigai už carą meldėsi ir 
persekiojo tuos, kurie kovojo 
už Lietuvos laisvę.

Paskui toji pati dvasiškija,

nuo Lvovo miesto, ir Stryj 
mieste, į pietus nuo Lvovo 
(Vakarinėj Ukrainoj), taip 
pat ir Dvinske (geležinke
lių mazge), Latvijoj.

“Rava 'Russkoj buvo už
kurta 8 gaisrai ir padegta 
du traukiniai. Sovietų lėk
tuvai kulkosvaidžiais ir ka- 
nuolėmis apšaudė priešų 
traukinius važiuojančius į 
Rava Russka ir ties kitomis 
stotimis toj apylinkėje.

“Buvo sukelta gaisrai ir 
sprogimai Uchnov geležin
kelio stotyj; susprogdinta 
vienas vokiečių traukinys 
Dobrosin stotyj ir sudaužy
ta bei padegta keli priešų 
traukiniai kitose stotyse 
netoli Rava Russkos.”

London, geg. 16. — Mas
kvos radijas pranešė, jog 
vokiečiai atakavo Sovietų 
kariuomenę ir buvo užėmę 
vieną mažą aukštumą į pie
tų rytus nuo Stanislavovo 
miesto (Vakarinėje Ukrai
noje), bet paskui sovietiniai 
kariai numušė vokiečius 
nuo tos augštumos ir pijnai 
atgriebė minimą poziciją.

rau
na
mi o

Pietiniame fronte, 
donarmiečiai atakavo 
cius į šiaurvakarius 
Tiraspolio, šiauriniai - ry
tiniame Dniestro upės šo
ne, užmušė bent vieną ba
talioną vokiečių; be to, jie 
sugrūdo daugelį nacių į upę 
ir nuskandino.

Gegužės 14 d. sovietinės 
jėgos nušovė 33 vokiečių 
lėktuvus ir sunaikino bei 
išmušė iš veikimo 19 priešų 
tankų.

Praeitą savaitę buvo nu
kauta 5,000 hitlerininkų į 
šiaurvakarius, palei žemu
tinę Dniestro upės tėkmę.
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priemiesčius ir užėmė Ta- 
rongyang miestą. O iš čia

^Pai" chinai gręsia japonų tvirtu- 
mai Kamaingui, už desėtko
mylių nuo vienintelio gele
žinkelio toje Burmos daly
je. .

Jugoslavijos partizanai 
atakuoja vokiečius Vardai* 
ir Ibar kloniuose, kad nu
kirst naciam susisiekimą su 
Graikija.

Lengvieji anglų bombane- 
šiai atakavo Ludwigshave- 
ną Vokietijoj.

su vyskupu Karevičium prie
šakyje, jieškojo Lietuvai kara
liaus ir norėjo atiduoti Lietu
vą kaizerio vergijon.

šiandien toji pati dvasiškija 
garsiai rėkia prieš tai, kad 
Lietuva neliktų tarybinė res
publika, kurią Lietuvos žmo
nės 1940 metais paskelbė. ,

RUMUNIJA ĮSPĖJA 
HITLERĮ

Turkija. — Rumunijos 
diktatorius Antonescu įspė
jo Hitlerį, kad jeigu naciai 
greit neatsiųs daugiau ka
riuomenės Rumunijai ginti 
nuo Sovietų, tai rumunų 
valdžia turės teisę daryt at
skirą taiką su talkininkais, 
kaip pranešė Associated 
Press.

Amerikiečiai vėl bombar
davo japonus Trukę.

de Gaulle pareiškimą.
Reikia pastebėt, jog ad

mirolas Darlan pradžioj bu
vo bernas Vichy Francijos 
valdovo Petaino, nuolankiai 
vergaujančio vokiečiams. 
Paskui vienas jaunas fran- 
cūzas jį nužudė ir pats už 
tai buvo numarintas.

Dabartinė francūzų vy- 
po talkininkų įsiveržimo į jriausybė reiškia nepasiten- 
šiaurinę Francūzų Afriką. | kinimą, kad anglai - ameri- 

Generolas de Gaulle, lai- kiečiai cenzūruoja talkinin- 
kinosios francūzų vyriausy- į kų korespondentų praneši- 
bes galva, pareiškė, kad tai-' mus iš tos vyriausybės sri- 
kininkų sutartis su išdavi- ties, bet francūzų vyriausy- 
kišku admirolu Darlanu jau bei neleidžia cenzūruoti at- 
atgyveno savo laiką. Seimas einančių į jos sritį talkinin- 
šiltai sveikino tokį generolo kiškų pranešimų.

Alžyras.— Francūzų Lai
kinasis Patariamasai Sei
mas geg. 15 d. nutarė pa
keist Francūzų Komitetą 
Tautai Laisvinti į Lakiną ją 
Francijos Respublikos val
džią. Seimas panaikino su
tartį, kurią Amerika ir 
Anglija buvo padariusios su 
francūzų admirolu Darlanu

Serga Kun. Orlemanskis, 
Vyskupo Suvargintas

Springfield, Mass. — Su
sirgo kunigas Stanislovas 
Orlemanskis, kurį airys vy
skupas O’Leary siunčia į 
klioštorių “pakutavoti” už 
tai, kad Orlemanskis nuvy
ko į Maskvą ir kalbėjosi su 
maršalu Stalinu.

Pas ligonį kunigą Stanis
lovą, 54 metų amžiaus, atsi
lankė du jo broliai, kunigai, 
Kazimieras Orlemanskis iš 
Pittsburgho ir Antanas Or
lemanskis iš Clevelando.

Parapijos

protestavo, kad vyskupas 
peržiauriai baudžia kunigą 
Stanislovą.

Vienas klausė vyskupo 
padėjėją: O kodėl vyskupai 
panašiai nebaudė (fašistinį) 
kunigą Charlesą Coughliną 
Detroite (nors Coughlinas 
agitavo už fašistinę Ašį, 
prieš Sovietų Sąjungą ir ki
tas Jungtines Tautas) ?

Vyskupo pagelbininkas iš
sisukinėdamas atsakė, kad 
girdi, kun. Coughlino klau-

komitetas iš simas tai esąs “gilios politi- 
šešių vyrų atėjo pas vysku- kos dalykas 
po padėjėją kun. Shea ir kitai vyskupijai.
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Neapolis. — Įkvėpti fran

cūzų - morokiečių, viesuliš- 
kai šturmuojančių nacius, 
anglai ir amerikiečiai su
triuškino pirmąją galingą 
vokiečių apsigynimo liniją 
vakarinėje Italijoje. —Tal
kininkų k o r e s p ondentai 
praminė ją “Gustavo lini
ja.”

Per keturias dienas ame
rikiečiai - anglai atmetė hit
lerininkus 7 mylias atgal, o 
francūzai nužygiavo iki 9- 
nių mylių pirmyn užimdami 
kariniai svarbius miestelius 
Ansonia, San Giorgio ir ke
lis kitus.

Vien Francūzai Suėmė 
Tūkstanti Vokiečiu c. C

Prancūzams tenka ypa
tinga garbė, kad jie užėmė 
naciu komandos centra Au 
sonia. United Press, ameri 
kiečių žinių agentūra, pra
neša. kad francūzai beveik 
visiškai sunaikino 71-ją vo
kiečių pėstininkų diviziią, 
atsieit, 10,000 iki 15,000 Įta
rių. Vien francūzai per ke-

lėdama nacių pasipriešini
mus prasiveržė per Rapido 
upę į šiaurius nuo jos į- 
plaukimo į Liri upę, ir įva
rė daugiau kaip dviejų my
lių gilumo kylį į vokiečių 
pozicijas.

Amerikiečiai Pirmyn!
Amerikiečiai, komanduo

jami generolo Clarko, atė
mė iš nacių San Pietro mies
telį, pietiniame fronto gale, 
ir perkirto vokiečiams vieš
kelį tarp Cassino ir For- 
mia miestelių. Dabar Ame
rikos kovūnai šturmuoja 
hitlerininkus Siogno mies
te. Taigi amerikiečiai per 
dieną nužygiavo pustrečios 
mylios pirmyn nuo Santa 
Maria Infante miestelio, ku- 
rį jie užėmė pirmadienį.

Lenką Socialistai Reika- 
lauja Pavaryt General 
Sosnkovskį ir Kugielį
London. — Socialistai na
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turias dienas paėmė nelais- riai valdiškos Lenkų Tauti- 
vėn 1,000 hitlerininkų. A-(nės Tarybos įteikė reikala- 
merikiečiai ir anglai suėmė |vimą, kad generolas Kazi-

1

” ir priklausąs

ANGLAI ŠLUOJA JAPONUS 
IŠ RYTINĖS INDIJOS

Ceylon. — Anglų - indėnų 
kariuomenė rytinėje Indijo
je dar pastūmė japonus at
gal daugiau kaip šimto my
lių frontu nuo Dimapuro- 
Kohimos apylinkių iki Bi- 
shenpuro.

Dabar anglam telieka tik 
keliolika iki 30 mylių išvyt 
japonus atgal iš rytinės In
dijos į Burmos kalnus, rai
stus ir pelkes.

šveicarija; — Atkeleiviai 
iš Vokietijos sako, naciai 
jau nesitiki karą laimėti.

Naciai įkalino Romos ra
dijo komentatorių kaip ne
ištikimą. ;

CHINA1 ATMETA JAPONUS 
ATGAL NUO LOYANGO

Chungking. — Chinų ka
riuomenė nutrenkė japonus 
atgal nuo Loyang miesto, 
priešų tvirtumos ir geležin
kelių centro. Chinijos kovū
nai sunaikino dauguma tų 
japonų, kurie buvo pasiekę 
vakarinius ir šiaurvakari
nius Loyango priemiesčius, 
Chinijoj.

London, geg. 15. — Pra
nešimai iš Švedijos teigia^ 
kad Anglijoj esą paruošta 
pusantro miliono anglų- 
amerikiečių kariuomenės į- 
siveržimui antruoju frontu 
į Vakarų Europą. Be kit
ko, esą gatavai prirengta ir 
9,000 talkininkų lėktuvų.

kitą tūkstantį priešų.
Atvaduota 60 Ketvirtainių 

Mylių Plotas
Viso per tas keturias die

nas talkininkai atkariavo 
daugiau kaip 60 ketvirtai
nių mylių tvirtoviško vokie
čių ruožo ir atėmė iš nacių 
bent 17 aptvirtintų mieste
lių ir kaimų.

Prancūzams komanduoja [persekiotojas

(mieras Sosnkovskis pasi
trauktų iš vietos. Jis yra 
vyriausias lenkų kariuome
nės komanduotojas.

Socialistai tos tarybos na
riai taipgi įnešė sumanymą 
pareikšt nepasitikėjimą ge
nerolui Marjanui Kukieliui, 
emigracinės lenkų valdžios 
karo ministerial. Socialistai 
kaltina Kukielį, kad jis yra a ■ * • • •
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generolas Alfonas Juin. Tai 
jo komandoj francūzai įva
rė giliausią kylį į hitleri
ninkų liniją.

Gen. Juin telegrafavo ge
nerolui de Gaulle’ui, vadui 
laikinosios Francūzų Res
publikos valdžios Alžyre, 
kad jo kovūnai įsiveržė j 
San Giorgio ir tolyn vejasi 
sumuštus, bėgančius prie
šus. Tarp nelaisvėn paimtų 
virš tūkstančio vokiečių 
francūzai sučiupo ir 40 na
cių oficierių.

Gen. de Gaulle su pasidi
džiavimu perskaitė šį pra
nešimą Laikinajam Pata
riamajam Francijos Res
publikos seimui.

Anglų kariuomenė, nuga-

ŽMONIŲ BAISO PRIEŠAI SENATE VĖL PAĖMĖ VIRŠŲ
Washington. — Atgalei- 

viai senatoriai iš pietinių 
valstijų laimėjo kovą prieš 
sumanymą, kuris reikalavo 
panaikint sunkius mokes
čius, imamus už teisę pilie
čiams balsuoti rinkimuose 
Jungtinių Valstijų prezi
dento, senatorių ir kongre
so atstovų x rūmo.

Demokratų senatorių va
das Barkley ir nuoširdus 
Roosevelto valdžios rėmė
jas demokratas Claude Pep
per davė sumanymą apru- 
bežiuot viena valanda dis-

kusi j as senate dėl to, ar pa
naikint ar palaikyt tuos bal
savimų mokesčius. Bet kiti, 
atžagareiviai sen atoriai, 
žmonių valios priešai, neva 
demokratai ir republikonai 
44 . balsais prieš 36 atmetė 
tuos pasiūlymus, kurie rei
kalavo aprubežiuot begėdiš
kus riksmus priešų to žmo
niško sumanymo.

į Kai kurie senatoriai iš 
pietinių valstijų sakė, kad 
jie be pertraukos kalbės po 
tris dienas ir naktis, kels 
begajinį skahdalą - filibus-

terį ir tokiu būdu niekuo
met neprileis prie balsavimo 
tokį sumanymą, kuris rei
kalauja panaikint mokestį 
už pilietinę teisę balsuoti 
rinkimuose.

O jeigu blogiau negu pie
meniškas jų plepėjimas ne
apribotas, tai jie gali truk- 
šmauti “iki sūdnos dienos” 
ir taip neleisti visam sena
tui tuo klausimu balsuoti.

Žymėtina, jog aštuoniose 
iš pietinių valstijų keliolika 
milionų negrų ir vargingų 
baltųjų piliečių, neturėdami

iš ko užsimokėti pagalvius 
balsavimų taksus, negak 
dalyvauti rinkimuose. Todėl 
tenai net tokia mažuma, 
kaip vienas dešimtadalis, 
piliečių išrenka atžagareivi- 
škiausius baltuosius kong- 
resmanus ir senatorius. Tik 
tokia mažuma tebalsuoja ir 
už kandidatus į Jungtinių 
Valstijų prezidentus ir vi
ce - prezidentus.

Kongreso atstovų rūmas 
jau seniai didžiule dauguma 
balsų nutarė panaikint mo
kesčius už teisę balsuoti.

iy niekintojas 
žydų, tarnaujančių ginkluo
tose lenkų jėgose. Jis ir ki
tais atžvilgiais netikęs.

Manoma, kad tuos suma
nymus prieš gen. Sosnkovs
kį ir M. Kukielį rems ne tik 
7 socialistai tarybos nariai, 
bet taipgi šeši valstiečių 
partijos atstovai. Jeigu prie 
to prisidėtų keturi krikščio
nys demokratai taryboje, 
tai socialistų sumanymas 
gautų daugumą balsų.

D r. Emanuel Scherer, žy
dų socialistų partijos atsto
vas Tautinėje Lenkų Tary
boje, užreiškė, jog turi pasi
traukt ir gen. Sosnkovskis 
ir gen. Kukielis.

Bent vienas lenkų politi
kas sakė, kad jeigu Sosn
kovskis ir Kukielis būtų iš
šluoti iš valdinės lenkų ta
rybos, tai pagerėtų proga 
lenkam sumegst žmoniškus 
ryšius su Sovietų Sąjunga.

Žymėtina, kad vienas iš 
Sovietų reikalavimų dėlei 
diplomatinių santykių pa- 
naujinimo su Lenkija yra 
išmest gen. Sosnkovskį iš 
londoniškės lenkų neva val
džios.
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Naciai iškrausto mokyk
las iš šiaurinės Francijos 
per 80 mylių nuo jūros. Jie‘ 
nužiūri, kad amerikiečiai- 
anglai ten darysią įsiverži
mą.



įft
’G

**
'''*

’*'*
'--

Naminis Frontas

ga-

i £

Vasarinės Kepuraitės
WACS

Departmentas paskel-
Moterų Armijos Kor-

“Jūs darbininkų judėjime esate pionieriais” plana
vimo pastovios taikos, pareiškė Chinijos konsulas T. 
K. Chang (dešinėje) plieno ir kitų metalų tirpytojų 
unijos prezidentui Reid Robinson (kairėj) Los Angeles 
masiniame mitinge pagarbai tos unijos vado, siunčiamo 
CIO delegatu j Jungtinių Tautų darbo konferenciją 
Londone. (Federated Pictures).

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily*Antras Puslapis

ir užimti valdono

Waterbury, Conn

ir po karo taikai įvyk-

MA*

your 
end-

ta 
ti,

$6.50
$3.50
$7.00
$3.75
$8.00
$7.00
$3.75

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...............
United States, six months ...........
Brooklyn, N. Y., per year .............
Brooklyn, N. Y., six months ........
Foreign countries, per year ..........
Canada and Brazil, per year ........
Canada and Brazil, six months ....

2 Rezoliuęija
užginame Demokrati-

Dr. Stanesląw Išvyko 
Konvęncijon

Daktaras J. S. Stanislovaitis 
(Staneslaw) šią savaitę daly
vaują American Psychiatric 
Ass’n konvencijoj, kuri įvyks-

Philądelphijoj. Teko patir- 
kad jis sugrįš į savo rašti- 
pįrmądienį, gegužes 22 d.

Korp.

Staigmeną
Mykolas švenčia 

vardadienį. Pro duris

Whereas: you are leading 
the people in a successful war 
against the forces of Fascism 
abroad as well as in our own 
great Country; and

Whereas: the American 
Lithuanian Workers’ Literacy 
Society, District 12, at a mefet-

neužmiršti, kad 
visi pronaciai bu- 
įsivaizdavę Lietu- 

“laisvą ir nepri- 
” Dr. Grigaitis

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

ing held on April 23, 1944, 
at 3256 East Market Street, 
Wilkes-Barre, Pa., discussed 
the next Presidential election 
and agreed unanimously to 
ask you to run for a fourth 
term: therefor be it

Resolved : that we do all in 
our power to work for 
reelection and a speedy 
ing of the war.

Rezoliucijų komisija:
M. Kalauskas, 
L. Truikis, 
O. Krutulienč.

.......-

nių Lietuvių Tarybos.
Mes pasižadame visaip kaip 

padėti Lietuvos žmonėms, 
renkant jiems drapanas ir ki
tas dovanas.

3 Rezoliucija Prezidentui 
Ropsęveltui

Whereas: you led our 
Country out of crisis in trying 
times; and

Whereas: we are convinced

LAISVE
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The Laisve, Inc. 
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-3878 
President Jos. Weiss

Secretary Treasurer D. M. Shell 
Editor Roy Mlzara

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 12-to Apskričio konferenci
ją, įvykus balandžio 23 d., 
325 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa. priėmė sekamas re- 
Spliucijas:

1 Rezoliucija
• Mes užginame ketvirtam 
terminui Franklin D. Roose- 
velto kandidatūrą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Mes jo
kandidatūrą remsime ir ki- that the only way our Country 
tiems sakysime, kad Roosevel- can win a speedy victory and 
tas turi tarnauti iki karo pa-{an enduring peace; and 
baigos 
dyti.

Ruošiasi Prie Suvažiavimo
LDS organas Tiesa (geg. 15 d.) rašo:
“LDS Centro Valdybos suvažiavimas 

įvyks liepos 1 d. Tai bus pirmas suva
žiavimas po Centro Valdybos rinkimų. 
Visi Centro Valdybos nariai jame daly
vaus.

“Šiame suvažiavime teks aptarti kele
tas svarbių organizacinių ir visuomeni
nių klausimų. Svarbiausiu klausimu be
ne bus mūsų Susivienijimo auginimas. 
Manoma jame paskelbti naują vajų.

“Naujų narių įrašymas ir geresnis se- « 
nųjų prižiūrėjimas, suprantama, apeina 
visas LDS kuopas ir visus narius. Todėl 
būtų vietoj kuopų ir LDS veikėjų (ypač 
vajininkų) pasiūlymai šiam suvažiavi-

• mui.
“Visi toki pasiūlymai reikėtų tuo.jaus 

siųsti Centran, kuris tada perduos Cen
tro Valdybos suvažiavimui svarstyti.”
’ Lietuvių Darbininkų Susivienijimas, 
kaip jau buvo skelbta, šiemet savo Sei
mo nešauks; Seimas įvyks, jei ne 1945 
metais, tai 1946 metais. Todėl busima
sis LDS Centro Valdybos suvažiavimas, 
apie kurį rašo Tiesa, bus svarbus.

Kun. Orlemanskis Sužavėjo 
Milijonus Žmonių

Gyvenime dažnai pasitaiko *taip, kad 
“mažas akmenukas apverčia didelį veži
mą,” vienas, palyginti, nežinomas, “ma
žas žmogelis,” atlikdamas tam tikrą lai
ku pataikytą darbą, įneša pasaulin tiek 
daug sensacijos.

' Štai, Romos katalikų kunigas Stanis
lavas Orlemanskis. Iki šiol labai mažai 
kas apie jį žinojo ir būtų mažai žinoję, 
jei jis nebūtų išdrįsęs nuvykti į Maskvą 
ir kalbėtis su maršalu Stalinu.

Jo misijos svarbumas yra tame, kad 
šiandien “lenkų klausimas” yra nemažos 
svarbos. Tam tikra spauda, tam tikri 
politikieriai, kurie nors žodžiais neva 
stoja už Jungtinių Tautų vienybę, dar
bais bando ardyti tą vienybę. Ir visur, 
prie kiekvienos progos, jie kiša “lenkų 
Klausimą”, “tikybos klausimą” ir kitus, 
pridėdami, būk Tarybų Sąjunga esanti 
“Lenkijos priešas” ir “katalikų bažny
čios priešas”.

Katalikų bažnyčios dvasiški j a tą viską 
labai išnaudojo savo interesams. Prie 
kiekvienos progos ji bandė pulti Tarybų 
Sąjungą, ir josios vyriausybę, skelbda
ma, būk toji vyriausybė esanti katalikų, 
kaipo tokių, priešas!

Na, ir štai, akiregyj to, mažai kam 
žinomas kunigas, Stanislovas Orlemans-

kis, Amerikoje gimęs ir mokslus ėjęs vy
ras, pasileidžia istorinėn kelionėn: pasi
tarti su Tarybų Sąjungos vyriausybės 
gąlva, premjeru Stalinu, argi iš tikrųjų 
taip yra, kaip aukštoji katalikų dvasiš- 
kija bando sakyti.

/ Iš ten jis, kun. Orlemanskis, grįžta už 
kelių dienų. Jis grįžta vežinas savo pa
sikalbėjimą su Stalinu, pasikalbėjimą, 
kuris buvo nukopijuotas ir po kuriuo yra 
Stalino parašas. Pasikalbėjime liečiama 
Tarybų Sąjungos vyriausybės pažiūra 
link katalikų tikybos. Stalinas pareiškia, 
kad jis nori matyti ne tik stiprią demo
kratinę Lenkiją, bet kad jei kas nors 
bandytų persekioti lenkų tautos žmones 
už tai, kad jie savo tėvų tikėjimą išpa
žįsta, tai jis, Stalinas, tokius net su
draustų !

Na, ir tuomet prasideda kun. Orle- 
manskio nelaimės. Jis baudžiamas. Jis 
suspenduojamas nuo ėjimo savo parapi
joje kunigo pareigų. Jam nevalia gražiai 
išauklėtoje savo parapijoje su savo my
limais parapijonais Dievą garbinti!

Nereikia nei aiškinti, kad, jei kun. Or
lemanskis, grįžęs iš Maskvos, būtų pra
dėjęs niekinti Staliną ir Tarybų Sąjun
gą, jei jis būtų melavęs, tai jo vyskupas 
ir kiti reakcininkai, būtų jį į padanges 
kėlę. Bet jis padarė “klaidą”; jis atviras 
žmogus. Jis sakė, ką matė; jis tai darė 
tam, kad pasitarnauti bažnyčiai ir savo 
kraštui ir savo tėvų kraštui, Lenkijai. 
Už tai jis turi būti kryžiavojamas, bau
džiamas, persekiojamas. Argi parizėjai 
ne panašiai elgėsi, kaip sako “naujas į- 
statymas,” su tūlu nazariečiu beveik 
prieš 2,000 metų?!

Kaip ten bebūtų, kun. Orlemanskis at
liko didelį darbą, išjudinusį milijonus ti
kinčių žmonių, —tiek katalikų, tiek pro
testantų, tiek kitų tikybų pasekėjų. Tie 
.milijonai pradės žiūrėti plačiau, pradės 

• Susimąstyti, pradės klaustis: Kame čia 
gi dalykas, ar žmogus turi būti perse
kiojamas, jei jis nori pasakyti tiesos žo
dį?!

Kun. Orlemanskis, kaip vienutė, kaip 
asmuo, čia jau ne tiek daug dabar bus 
svarbu. Svarbiau bus tas, ką jis paskel
bė Amerikai, pavergtajam Lenkijai ir vi
sam pasauliui.

Kuomintango Vadai Tarsis
Iš Čiunkingo (laikinosios Chinijos so

stinės) pranešama, kad neužilgo susi
rinks Kuomintango partijos plenumas 
(praplėstasis posėdis), kuris svarstys 
daug svarbių su šalies gynyba susijusių 
klausimų.

ŠieŠmet sukaks lygiai aštuoneri me
tai, kai Chinija yra kare. Tai kavalkas 
metų. Atsižiūrint į tai, kad Chinija ne
buvo karui iš anksto pasiruošusi, kad 
ji buvo užpulta netikėtai, kad josios 
priešas, japoniškas plėšikas, buvo ir te
bėra stipriai ginkluotas, Chinijos žmo
nių atsilaikymas prieš japonus, be abe
jo, pareikalavo gigantiškų pastangų.

Šiuo metu japonai padarė Chinijoje 
žymesnių laimėjimų, užėmė svarbų gele
žinkelį ir daug derlingų sričių: Japonai 
galėjo laimėti dėl to, kad Chinijai dar 
vis labai mažai tegalima pristatyti gin
klų — nėra tinkamų kelių, kuriais gali
ma pristatyti.

Be to, vidujiniai reikalai, Kuomintan
go santykiai su sritimis, kurias valdo ko
munistai, tebestovi neišrišti.

Taigi, suėmus viską į krūvą, šis Kuo
mintango plenumas turės išspręsti daug 
gyvybinių šalies reikalų.

Rezoliucijos Užgyrimui Ketvirto Termino 
Ir Demokratiniu Lietuviu Suvažiavimo

nių Lietuvių Suvažiavimą, ku
ris įvyko 1943 ipetų gruodžio 
18 ir 19 dienomis New
ir suorganizavimą Demokrati*

Trečiadienis Gegužes 17, 1944

Prošvaistės
(Feljetonas)

Kam neteko pergyventi 
beviltiško nusiminimo, pra
garinės tamsos apgaubtų 
liūdnų dienų, keno troški
mai pasiekti užsibrėžto tik
slo nebuvo sloginami sun
kaus pesimizmo akmens, 
kam nėra buvę reikalo ken
tėti baimę, sielotis dėlei na
cių nepasisekimų, tam ne
suprasti, neįvertinti, kaip 
yra brangios kad ir menkai 
šviečiančios prošvaistėlės, 
pasirodžiusios nepermato
mos nakties juodoje padan
gėje! Jeigu ne tos viltį gai
vinančios prošvaistės, tai 
dauguma karštesnio tempe
ramento pronacių nebūtų iš
tekę pajėgų grumtis su 
juos apsiaučiančiomis tam
sybėmis. Ant laimės, kad 
ir žiauraus likimo ranka, o 
vis laiks nuo laiko nulieja 
pronaciam gaivinančio elek
syro.

*Žinoma, tie,, kurie nesu
pranta pronacių sunkios 
būklės, komplikuotos padė
ties, tiem atrodo juokinga, 
kad pronaciam krintant be
dugnėn, prisieina griebtis 
šiaudo, kaipo priemonės 
susilaikymui. Bolševikam, 
kurie, pasak dr. Grigaičio, 
“nesupranta” gyvenimo tik
rovės, toks niekingas para
zitas, kaip utėlė, nei kiek 
negalėtų padėti orijentuotis 
gyvenimo painiavoje, kuo
met visai netikėtai, atsiran
da tokia problema, kurios 
išrišimui visi “moksliniai” 
patyrimai pasirodo nepa
kankami.

Toks nuotikis pasitaikė 
pabaigoje 1941 metų. Visi 
pronaciai ruošėsi nepapras
tom iškilmėm: Bile valandą 
pasigirs Hitlerio kalba iš 
Maskvos, kurioje jis iškil
mingai praneš pronaciam 
dideliu nekantrumu laukia
mą naujieną: “Nacių armi
jos su pragarišku trenksmu 
iškilmingai užėmė Maskvą, 
Staliną su visu jo štabu pa
gavo gyvus, už dienos, ki
tos bus suruošta jiems mir
ties puota ir šios pergalės 
atžymėjimui, gerasis Hitle
ris, pakvies jo ekselenciją 
Smetoną su visais pabėgu
siais žvalgybininkais, grįžti 
Lietuvon 
vietą.”

Reikia 
tuo laiku 
vo giliai 
vą esant 
klausomą,
manė Lietuvą esant ne ki
tokią, kaip “demokratinę” 
Hitlerio prieglobstyje.

Lėtai slinko nuobodžios 
valandos, pronaciai kvapą 
'sulaikydami tykojo prie ra
dijo priimtuvų, kad nepra
žiopsoti iškilmingiausio mo
mento. Vienok žemė nepra
dėjo suktis į atbulą pusę! 
Žinia skelbė, kad hitlerinės 
armijos prie Maskvos tapo 
sudarytos su cibuliais! Kad 
Maskva apsivainikavo ne
nugalimos tvirtovės garbės 
vainiku!

Tokia žinia smeigė pro
naciam širdin, kaip raudo
nai įkaitinta yla. Taip su
purtė jūsų Pauliaus genero
lų nervus, kad jie ir po šiai 
dienai negali atgauti pir
miau turėto stamantumo. Iš 
pradžių jie netikėjo tokiem 
pranešimam, kad hitlerinin
kų govėdos būtų supliek
tos Raudonosios Armijos. 
“Negalimas daiktas”, manė 
sau pronaciai, “čia nėra nie
kas daugiau, kaip bolševikų 
propaganda,” tvirtino prisi- 
spy rūsiai.

Kada, galų gale, tiesa pa
sidarė perdaug aiškį, kad 
būtų galima nuneigtų pro
naciai leido protus darban,

kad surasti kokią nors prie
monę, kuri pateisintų Hitle
rio aukščiausios komandos 
fricam suriktą šūkį: “Cu- 
rich farfliukter”. Besigra- 
baliojant pronacių genero
lam nežinystės tamsoje, ky- 
triausiam iš jų pasireiškė 
vaidentuvėje juoda nugara 
rėpliojanti utelė! “Su Dievo 
pamačia padėtis tapo išgel
bėta”, džiaugsmingai šūkte
rėjo kunigas Urbonavičius.
Po šio atradimo, pronaciam 
pasireiškė pirmutinė pro
švaistė; tamsioje padangėje. 
Tai esą ne Raudonosios Ar
mijos galybė mūsų taip la
bai išgarbintas hitlerines 
bestijas ištaškė prie Mask
vos vartų, ale bolševikiškos 
utėlės hitlerinį peilį pjauna 
be jokio pasigailėjimo!

Atidengus tokią baisią 
paslaptį, sunkus akmuo, 
slėgiąs pronacių krūtinę, 
nupuolė tokiu smarkumu, 
kad net jūsų Paulius girdė
jo, kaip žlekterėjo! Visiem 
pasidarė aišku, kad tokią 
zajadlą baisybę, kaip utėlę, 
nei Stasys Strazdas negalė
tų nušauti iš savo liežuvinės 
kanuolės! Tai ką jau norė
ti, kad nacių orlaiviai ir 
tankai galėtų prieš utėles 
pasekmingai veikti!

Juo blogiau, kad, ant pro
nacių nelaimės, prakeiktos 
utėlės išsikasė sau tranšė
jas, kaip tik toje vietoje, iš 
kurios pronaciai laukė pate
kančios jiems ąaulės — po 
hitlerinių budelių kalnie- 
riais.

Šitaip dalykam susidėjus, 
pronacių striokas atslūgo, 
užtemusi padangė pradėjo 
blaivytis. Visa pronacių 
spauda, pradedant Naujie
nomis ir baigiant Mahano- 
yaus Saule, paskelbė iškil
mingą pareiškimą, kad ne 
Raudonoji Armija, ale utė
lės išlaužė hitleriniam pei
liui ašmenis!

Matote, ką reiškia turėti 
galvas. Jūsų Paulius ne be 
pamato didžiuojasi savo ge
nerolais. Šitokis protas, 
toks stebėtinai gabus suma
numas, užėjus nelaimingiem 
momentam, net ir utėlėse 
moka rasti susiraminimo!

Vėlesniais laikais sekė ki
tos prošvaistės, skaidrinu
sios pronaciam padangę: 
sudeginti tiltai ant Volgos, 
Grigaičio su Šimučiu pasi
bučiavimas, Pittsburgho 
konferencija, profesoriaus 
Pakšto nemiegant sapnuo
tas auksinis sapnas, kaip 
Lietuvoje maršuosianti A- 
merikos kariuomenė, paskui 
kurią Pakštas vilks savo 
profesorišką bagažą, po
nios Devenienės praneši
mas apie pušelių spyglių 
šutinimą statinėse ir t.t. 
Čia tai buvo didžiausias Gū
das. Ne be reikalo Grigaičio 
delegatai verkė klausydami. 
Spygliai sušvinta, o statinės 
nesugenda! Mat, Sibire ir 
ugnis šalta!

Gerbiami prieteliai ir ne
prieteliai, susidėjus nepa
lankiom aplinkybėm, pasku
tinė ir svarbiausia prošvai
stė pronacių padangėje pa
silieka sekančiam kartui.

Paulius.

savo 
stai

ga įsirita Jonas. Mykolas 
stebisi:

— Ko, ko, o jau tavęs ne
laukėme. Juk tu visada pa
miršti vardadienius.

— Užmiršti užmirštu, bet 
šį vakarą pastebėjau pas 
jus įnešamą krepšį alaus 
butelių.

WPB Viršininkas—“Jokių Per
mainų” Automobilių Gamy

boje Šiais Metais

Karo Gamybos Įstaigos vir
šininkas Donald M. Nelson pa
sakė Automobilių Darbo Pa
tarimo Komitetui, kad jis ne
mato. “jokių permainų
minti keleivinius automobilius 
šiais metais ir pabraukė, kad 
nors turi būti daromi planai 
prisitaikinti pokarinei gamy
bai, “mes nedarysime nei vie
no žingsnio, kas trukdytų ka
ro pastangas.”

Anksčiau šią savaitę Kainų 
Administracijos Įstaiga paskel
bė savo gegužės mėn. kvotas, 
paliuosavimui naujiems kelei
viniams automobiliams (10,- 

| 000) ir dviračiams (12,000).
Numatomi Kreditai Plačiai 
Vaikų Priežiūros Tarnybai,

Pareiškė OWI
OW1, gavus pranešimus iš 

vyriausybės agentūrų, dirban
čių toje srityje, pareiškė, kad 
fiskaliniams 1945 metams nu
matomi specialūs padidinti 
kreditai vaikų priežiūrai. Tas 
daroma ryšium su dideliu skai
čium moterų, dirbančių karo 
pramonėje ir dėl to negalinčių 
vaikų tinkamai prižiūrėti.

Pagal tas pačias agentūras, 
daugiau vaikų priežiūros tar
nybos skyrių reikalainga va
karų pakraštyje, pietinėje 
tekstilės srityje ir kai kuriuo
se rytiniuose ir vidur-vakari- 
niuose miestuose. Mobilizuo
jant tėvus į karo pajėgas, to
kia priežiūra, pagal Karo Dar
bo Jėgos Komisiją, greičiausia 
bus padidinta.

Beveik du trečdaliai 2,428 
vaikų darželių ir priežiūros 
centrų, kurie buvo finansuoja
mi Lanham Akto kreditais, vie
tinėmis pašalpomis bei tėvų 
mokesčiais, stokuoja darbo pa
galbos. Bendras skaičius vai
kų tose įstaigose balandžio 5 
d., 1944 m., buvo 78,476.

Kad pilnai patenkinti pro
blemas, kylančias dėl vaikų, 
kurių motinos dirba karo dar
bus, FWA finansuoja tekan
čias tarnybas, ryšium su vai
kų darželiais ir priežiūros cen
trais: informacijos centrus tė
vams, sveikatos priežiūrą, vi
zituojančius mokytojus, kurie 
dirba kartu su tėvais prie vai
kų, paliekamų centruose, ir 
taip pat kai kurias vaikų 
transportacijas tarp namų ir 
priežiūros centrų.

Visuomenės, kur karo dar
bams reikalingos moterys, tu
rinčios vaikus mažesnius kaip ! 
dviejų metų amžiaus, i_ 
kreiptis į FWA, prašydamos 
kreditų įsteigti bencĮrą tokiems 
vaikams priežiūrą. Vaikų prie-i 
žiūros autoritetai paprastai ne
pritaria bendrai tokio amžiaus j 
vaikų priežiūrai. Ponia Flo
rence Kerr, Federalinės Karo1 
Agentūros Viešosios Karo Tar-| 
nybos direktorė, pareiškė, kad | 
“nors nepritariama samdymui! 
moterų, turinčių vaikus, ma
žesnius kaip 2-jų metų Am
žiaus, tačiau mes žinome, kad

daug tokių moterų buvo pri 
verstos imtis karo darbų. To 
dėl, jeigu visuomenė reikalin
ga tokios bendros vaikų, jau
nesnių kaip 2 metų amžiaus, 
priežiūros, mes noriai duosime 
tam reikalui kreditus.”
Darbo Sekretore Pareiškė, kad 
Vasario 15 iki Kovo 15 Pra

gyvenimas Nepasikeitė
Darbo Sekretorė Frances 

Perkins pranešė, kad galutinai 
vasario 15 d. iki kovo 15 d. 
laikotarpyje pragyvenimo ly
gis pasiliko nepakitęs, nes vie
nų prekių kainos pakilo, gi ki
tų krito.

“Bendras pragyvenimo lygis 
pasiliko pastovus per visus me
tus, išskiriant mažus svyravi
mus,” ji pareiškė.

“Svarbiausių pragyvenimui 
prekių kainos buvo maždaug 
0.8 procentų aukštesnės, negu 
tą pat mėnesį praėjusiais me
tais, ir 22.8 procentų aukštes
nės, negu sausio mėn., 1941 
m., kada buvo nustatytos “Ma
žosios Plieno” formulės kai
nos. Nuo karo pradžios Euro
poje, pragyvenimo kainos pa
kilo 26 procentais, gi praėju
sio karo metu per tą patį lai
kotarpį kainos buvo pakilusios 
61 procentu.
Naujos

Karo 
be, kad 
p ūso narėms nustatytos naujos 
garisono ar užjūrių vasarinės 
kepuraitės.

Naujoji kepuraitė, regulia
rūs armijos užjūrio kepurės 
moteriška versija, bus padary
ta iš khaki tropikalinės vilnos 
ir pagal Knox modelį. Moterų 
karo tarnyboje kepuraitės bus 
išsiuvinėtos seno aukso ir są- 
manų žalumo siūlais,— WAC 
spalvomis. WAC karininkių 
kepuraitės bus apsiuvinėtos 
tais pat auksiniais ir juodais 
kaspinais, kaip ir armijos ka
rininkų garisono kepurės.

Tropikalinės vilnos kepurai
tės bus WACs nešiojamos kar
tu su naujomis tropikalinės 
vilnos uniformomis, neseniai 
patvirtintomis vasaros nešioji
mui. ;
Karo Departmentas Susiaurina 
Karininkų Lavinimo Programą 

Karo Departmentas paskel
bė, kad patenkinus skubų jau
nesniųjų karininkų pareikala
vimą ir smarkiai mažėjant rei
kalavimui karininkų kandida
tų mokyklų programai, Jung
tinėse Valstijose šį rudenį 
veiks ne daugiau kaip 11 mo- 

gali|kyklų iš anksčiau buvusių 26.
Kada buvo pasiektas aukš

čiausias šios programos taškas, 
t. y., 1942 m., gruodžio mė
nesį, daugiau kaip 23,000 įsi
rašiusiųjų karininkų kandida
tėj baigė mokyklas. Nuo tada 
mėnesinis baigiančiųjų skai
čius nuolatos mažėjo ir dabar 
siekia 2,500. Iš keturių mokyk
lų, buvusių užjūriuose, tebe- 
vęikia tiktai viena, Australi
joje.

OWI.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Kaip Sutinkama Mūsų 
Naujoji Brošiūra

ANKSTYBOS KREGŽDĖS | nebuvo gauta. Ji išvažiavo

I jėgas ir į politiką paliečia 
visą kraštą, — aiškinosi 
Balčiūnas. O jis yra ilga
metis organizacijose veikė
jas ir tūkstančius žmonių, 
jų mintis pažįsta asmeniš-

Vos tik paskelbus spau- tuščiomis, palikus $1 bro- ^a^ j° nuomonę. skaito-
doj, kad Lietuvių Literatu- šiūros išleidimo lėšoms ir iš J 
ros Draugijos Moterų Ko- anksto užsimokėjus už sau! 
miteto leidžiamoji, Ksave- perkamą brošiūrą.
ros B. Karosienės parašyta. BB0ŠIŪR0S SULAUKUS 
brošiūra “Moteris ir Ka-:
ras” jau atspausdinta, pi r-; Pirmutinis knygelės
mutinė brošiūros pirkti i siuntinys mus pasiekė 9-tą 
pribuvo d. Pocienė iš Flu- ■ ir dar 
shing, L. I. Tuomet centre ’ 
teturėjome tik vieną kny
gelę, rankomis apkirptą ir 
susiūtą, vilnietės Julijos 
Skeberdytės mums atsiųstą 
pirmą nuimtą nuo preso. O 
kitos tebebuvo pas knygų 
susiuvinėtoją. Mat, ir lite-. vyrą.
ratūra, kaip ir mes patys/ —- Moterų milionai pir- 
negali apsieiti be “kriau-'mu kartu išėjo į šalies in- 
čiaus.” dustriją, milionai pradeda

— Rankų darbas bran- labiau domėtis karo vedi- 
gesnis, ■ 
cienė ir išsivežė pirmąją, 
dar neapšlipuotą brošiūrą, l 
nenorėdama ilgiau laukti.

Sekama pribuvo Marė j 
Bonkevičienė, brooklynietė. 
Bet daugiau knygelių dar

‘ nespėjus platinto
joms išsidalinti tarpusavy
je, pribuvo brošiūros pra
šyti Antanas Balčiūnas.

— Ką jūs, vyrai, darysi
te su moterų išleista bro
šiūra? — erzino moterys 
pirmutinį brošiūros pirkėją

— pajuokavo d. Po-,mu ir politika šalyje, mo
terys dabar yra jau ne pu
sė, bet didžiuma krašte pa
silikusių balsuotojų, tad la
bai svarbu, ką moterys mą
sto, ką jos rašo, kaip jų iš
ėjimas į darbus, į karines

Naujos Anglijos Lietuvių Moterų 
Sąryšio Rezoliucijos

Priimtos Metiniame Suvažiavime, Įvykusiame Balandžio 
23 Dieną, 1944 m., So. Boston, Mass.

Mūsų Pareigos Rentime 
Amerikos Karo Pastangų

Kuomet mūsų sūnūs ko
voja prieš laisvės, kultūros 
ir gyvybių naikintojas fa
šistines gaujas įvairiuose 
karo frontuose, kurių kiek
vienas yra nepavaduojamos 
svarbos galutinam sunaiki
nimui fašizmo - nacizmo, 
visų demokratiniai nusista
čiusių žmonių mirtino prie
šo, šio baisaus karo sukūrė
jo, mes, motinos - moterys 
ir visi pasilikusieji namie, 
taipgi turime tame svar
bias pareigas. Kova turi 
būti laimėta. To atsiekti y- 
ra pasiryžę Jungtinių Tau
tų karo vadovai. To atsiekti 
pasiryžę yra mūsų sūnūs, 
mūsų šalies ir Jungtinių 
tautų kariai- kovotojai. Bet 
kovotojai turi būti aprūpin
ti visu kuomi, kas reikalin
ga kovos laimėjimui. O ta 
pareiga yra mūsų, likusių 
namie. Dėlto mes pasižada
me pačios veikti ir kitus ra
ginti prie šių veiksmų:

1. Nuoširdžiai remti 
Jungtinių Valstijų karo pa
skolos sukėlimo (bonų) 
kampanijas.

2. Namuose prisilaikyti 
visokio vyriausybės prašo
mo ir karo vedimui 
lingo taupumo.

3. Remti National 
Fondą, organizaciją, 
apart teikimo
Amerikos kariams, rūpinasi 
ir Jungtinių Tautų žmonė
mis, nukentėjusiais dėl ka
ro.

4. Remti Amerikos Rau
donąjį Kryžių, kurio dar
buotojai randasi šalia mū
sų kovotojų tolimiausiuose 
kovų frontuose suteikimui 
jiems visokeriopos pagal
bos. Mes raginam seses lie
tuves remti Raudonojo 
Kryžiaus finansines kampa
nijas, aukoti kraujo, imti 
dalyvumą siuvime, mezgi
me, bandažu prirenkime.

reika

War 
kuri 

pagalbos

1944 m. Rinkimų ir 4-to 
Termino Svarba

Kad užtikrinus galutiną 
fašizmo sunaikinimą —ka
ro laimėjimą, Teherano nu
tiestos programos vykinimą 
gyvenime, sutartiną - šir
dingą bendradarbiavimą 
Jungtinių Tautų karo vedi
me ir pokarinių veiksmų 
planavime, kad vienyti mū
sų šalies žmones šiem dide
liem darbam, mes turim sto
vėti’su demokratinėm, pa
žangiom masėm, reikalau
jant prezidento Roosevelto 
išrinkimo 4-tam terminui. 
Mes manome, kad tik Roo
sevelto vadovybė gali su
burti didžiausį galimą mūsų 
šalies karinių jėgų ir civi
lių žmonių vieningumą, pa
siryžimą laimėti karą ir’ 
pokarinę pastovią taiką. 
1944 metų rinkimai nusta
tys mūsų ir mūsų vaikų at- 

| eitį ir sudarymą plano lai- 
mingesniam pasauliui. Vi
suotinos pastangos išrinki
mui prezidento Roosevelto 
4-tam terminui ir griežta 
kova visokiem jo priešam— 
toks turi būt mūsų obalsis.
Lietuvių šelpimo Reikalu
Mes pasižadam bendrai 

dirbti teikime pagalbos ka
re nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms dabar ir pokari
nio atsibudavojimo laiko
tarpiu. Prie to raginam vi
sus demokratiniai nusitei
kusius mūsų brolius ir se
seris.
Pagerinimui, Pagreitinimui 

Darbo
Sekmingesniam mūsų jė

gų sukoncentravimui, pra
plėtimui, svarbiem dienos 
klausimam sutikti, svar
biem darbam atlikti suva
žiavimas siūlo kolonijų 
draugėms turėti praplėstus 
pasitarimus - susirinkimus, 
į kuriuos, draugėm pareika
lavus, Sąryšio Valdyba pri
sius savo atstoves dalyvau
ti pasitarimuose.

Pirm. M.

me daugelio brooklyniečių, 
J demokratiškai nusiteikusių 
įvyru nuomone.

VYRŲ ATSILIEPIMAS 
Iš KITUR

Lietuvių profesinio ir 
kultūrinio judėjimo vetera
nas Dr. A. L. Graičūnas 
pirmutinis atsiuntė mokes
tį už pundą knygelių ir už
sakymą. Jo kolonijai, Wau
kegan, Ilk, brošiūros nebu
vo siųsta ir daktaras nu
sprendė, kad tuomi daroma 
kultūrinė skriauda.' Jis tuo
jau ėmėsi veiksmo to neda- 
leisti, o mes su džiaugsmu 
mūs klaidą pataisėme, pa
siuntėme brošiūros.* * *

Juozas Daubaras, vete
ranas darbuotojas iš Athol, 
Mass., jau irgi ne jaunas 
žmogus, nesijautė" apsun
kintas darbu gavęs pundelį 
brošiūros išplatinimui tarp 
tos nedidukės kolonijos lie
tuvių. Priešingai, jis labai 
geram ūpe, tuojau atsiųs
damas mokestį už brošiūrą, I 
tarp kitko, rašo:

'...Tariu labai ačrų už' 
tą literatūrą. Tai yra gar
bė moterim veikėjom. Ir 
yra labai malonu matyt ir 
girdėt moteris žengiant į 
progresą. Linkėtina mote
rims žengti pirmyn ir pa
imti į savo rankas valdy
bos vairą, taip, kaip Rusi
jos moterys. Kai viso pa
saulio moterys prieis prie 
to laipsnio, tuomet jos ne- 
prileis prie tokią skerdy
nių, kaip dabar, kur ją sū
nūs žūsta vien už* netikusių 
valdoną surėdymą. Daug 
šimtmečią praėjo jiems val
dant šalis ir vis ta pati ma- 
li-malienė. Atėjo laikas 
moterims stoti prie valsty
bių vairo, pakeisti pasauli
ni surėdymą. Bet pačios 
moterys, kaip ir vyrai, turi 
atsikratyt nuo viso to, kas 
veda į tamsybę, o žengti 
nenuilstančiai į progresą, 
su naujom idėjom.

Taigi, nors . esu viena
rankis (tik kairiarankis), 
linkiu moterims žengt i 
naują ateitį.

Juozas Daubaras.

KAIP ATSINEŠA PAČIOS 
MOTERYS

Kadangi pranešimai bu
vo išsiųsti iš Brooklyno, o 
knygelės iš Chicagos, tad 
vienur kitur laiškai atėjo 
pirm knygelių, juo labiau 
ir dėlto, kad pundeliai eina 
lėčiau laiškų.

Viena iš tų, kurioms bu
vo il^u laukti brošiūros, at
siliepė M. Aliukonienė, pa- 
tersonietė, susirūpinusi, 
kad gal kaip nors jų kolo
nija pralenkta, 
ta.

nuskriaus-
*

pirmomis 
išsidalino 

300 kopijų

Valangevičienė

* *
Brooklynietės 

trim ‘ dienomis 
platinimui apie 
ir pridavė pinigus už jau iš
platintas apie 150 kopijų. 
Taigi, taip svarbiu laiku ir 
klausimu išėjusi brošiūra 
draugų ir draugių šiltai 
sutikta ir su meile platina
ma. <

Užsakymai ir mokestys 
reikia siųsti: LLD Moterų

Aktorė Karen Morley, United Cannery Agricultural 
Packing & Allied Workers (CIO), organizatorė, apžiū
rinėja marškiniams frontą Laikraštininkų Gildijai Pa
galbinės (auxiliary) baltinių išpardavime, New Yor
ke. Pardavėja (kairėj) yra pagalbinės prezidentė Pat 
Aleskovsky. (Federated Pictures).

Iš Naujos Anglijos Lietuvių 
Moterų Suvažiavimo

Suvažiavimas atsibuvo ba
landžio 23-čią, 1944 m., 376 
Broadway, So. Boston, Mass.

Suvažiavimą atidarė organi
zatorė M. K. Sukackienė 12 
vai. dieną. Mandatus sutvarky
ti paskirtos draugės O. Zaru- 
bienė, K. čereškienė, O. Mi- 
neikiutė. Laike mandatų tvar
kymo Sąryšio komitetas svei
kino suvažiavusias delegates 
su gražiais pasveikinimais. 
Ypač organizatorė M. K. Su
kackienė karštai sveikino de
legates ir išdavė gana platų 
ir įspūdingą raportą iš perei
tų metų.

Iš mandatų pasirodė, kad 
dalyvauja 27 delegatės nuo 9 
organizacijų bei kliubų.

Rinkta prezidiumas: tvar
kos vedėja išrinkta M. K. Su
kackienė, užrašų rast. K. Va
langevičienė.

Pereito suvažiavimo proto
kolas perskaitytas ir priimtas.

Finansų raportas priimtas: 
kasoj buvo $42.02.

Beveik iš kiekvienos koloni
jos draugės raportavo, kad tu
ri mezgėjų grupes, kuriose yra 
mezgama mezginiai raudonar
miečiams; siunčiama punde
liai. Taipgi dalyvauja aukų su
kėlime ir kraujo davime Rau
donajam Kryžiui. Pasirodo, 
kad draugės beveik visose ko
lonijose dirba energingai ir su 
pasiryžimu. Garbė jums, drau
gės, už tokį energingą ir ne
nuilstantį dirbimą.

Skaityta pasveikinimai su 
aukomis suvažiavimui: •

Norwoodo Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas — $2.

Montello Birutės Draugija
— $5.

Montello Apšvietos Kliubas
— $10.,

LLD 155 kuopa, Worcester

visos minėtos orga- 
ir LLD

Mass.,
6-ta kuopa, 
pasimokėjo

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubas, Cambridge — $2. •

Brighton Moterų. Darbinin
kių Kliubas — $5. ’

So. Boston ALDLD — $5.
Stoughton Moterų Kliubas

— $5.
Taipgi 

nizącijos 
Montello,
po $1 duoklių.

Nuo pavienių 
sveikinimai:

Po $2P. Vaškienė, M. Sta- 
šienė, B. Lozicky, Y. Niaura.

Po $1: E. Kurulienė, N. 
Grybienė, A. Casper, O. Zaru- 
bienė, P. Sinkevičienė, A. Kel
ley, H. Rąndzevičienė, P. Na
vickienė, M. Potsienė, K. Čer-

draugių pa-

reškienė, E. Freimontienė, B 
Beletskienė, P. Morkevičienė

Lietuvis Raudonarmietis
Dėkoja Amerikietėms

Gavęs nuo amerikiečių j 
lietuvių moterų jų darbo 
labai naudingą dovaną, lie
tuvis raudonarmietis at
siuntė joms sekamą laišką:

26 - 12 - 43 m. 
Gerb. amerikiete lietuve!

Su gautomis Jūsų mums 
brangiomis dovanomis, ga
vome ir Jūsų ' laiškus, už 
kuriuos širdingai ačiū.

Mes džiaugėmės, kad ir 
mūsų užjūrio broliai ir se
sės lietuviai mūsų šioje 
sunkioje kovoje mūs nepa
miršta. Jau įpusėjo treti 
metai kaip vedame šią sun
kią ir žiaurią kovą su ru
duoju sužvėrėjusiu vokie
čių fašistu, kuris žudo vis
ką, kas po jo sužvėrėjusią 
letena pakliūva, nežiūrint, 
ar tai būtų senelis, ar mo
teris, ar net ir mažas vai
kas. Ypatingai jis sužvėrė
jo tada, kada Raudonoji 
Armija žingsnis po žings
nio pradėjo stumti atgal.

Daugelis rudųjų banditų mus nepamirštate, 
susirado sau kapus plačiuo-' 
se Rusijos laukuose ir nuo! 
lietuvio rankos. Lietuviai i 
kovoja, kaip liūtai. Dauge-' 
lis jau apdovanoti ordenais, 

i ir medaliais. Aš pats irgi1

už pasižymėjimą kautynėse 
apdovanotas medalium “už 
drąsą.” Kovojam ir kovosi
me, kol netik atvaduosime 
savo brangią, kenčiančią 
po fašistų jungu Lietuvą, 
bet ir visus kitus vokiečių 
pavergtuosius kraštus.

Gerb. Nepažystamoji tau
tiete, jau treti metai, kaip 
kovoju su ginklu rankoje 
dėl savo mylimos Tėvynės 
laisvės, jau treti metai, 
kaip uostome parako dū
mus ir gyvename aplinku
moje švilpiančių kulipkų ir 
skeveldrų. Ir šį laišką ra
šau nakty, giliam blindaže, 
taigi, prašau atleisti, kad 
rašau paišeliu ir nelabai 
aiškiai.

Gerb. Tautiete, labai bū
tų įdomu ir ateityje palai
kyti ryšius su užjūrio tau
tiečiais ir dar arčiau susi
pažinti.

Dar kartą širdingai ačiū 
'už dovanas ir už tai, kad

E. Bernotienė, E. Bilikevičie- 
nė, J. Gluodėnienė, A. Petruš- 
kaitienė, M. Sukackienė, K. 
Valangevičienė, Yucis, A. Šu
kienė, Kizienė, O. Mineikiutė,
J. Stigienė.

Atstovės nuo Kliubų Bei 
Organizacijų:

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 155 kuopos, Worcester, 
Mass.: M. Kižienė, M. Yucie- 
nė.

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubo, Cambridge, Mass.: A. 
Martin, A. Czulada, M. Sta- 
šienė, P. Vaškienė.

ALDLD 2-ros kuopos, So. 
Boston, Mass.: K. Zinskienė, 
Y. Niaurienė, A. Buividienė, 
S. Rainardienė, H. Tamašaus
kienė, E. Freimantienė.

Brighton Moterų Kliubo: A. 
Bernotienė.

Stoughton Moterų Kliubo: 
Petrukienė, Jatul.

Norwood Apšvietos Kliubo: 
A. Casper, N. Grybas, E. Ku
rulienė, O. Zarubienė.

Birutės Draugystės, Montel
lo, Mass.: O. Shukienė, O. Mi- 
neikaitė, P.

LLD 6-tos 
Mass.: A. 
Potsienė.

Montello Apšvietos Kliubo:
K. čereškienė, P. Sinkevičie
nė, J. Gluodenienė.

Suvažiavimo Įplaukos ir 
Aukos

Suvažiavimui viso suaukota 
$80. Pas iždininkę buvo $42.- 
02. Sykiu $122.02.

Aukotas Sekančiai:
Lietuvos gelbėjimui $25.
Laisvei $10.
Vilniai $5.
Liaudies Balsui $5.
Russian War Relief $10.
Apšvietos reikalam $10. 
Meno Sąjungai $5. 
Raudonajam Kryžiui $10.

Komiteto Išlaidos:
Už svetainę $3.

$4, N. Grybienei 
langevičienei $1, 
kackienei $4.80.

Abelnai diskusijose 
kaip nors išjudinti tas koloni
jas, kurios visai mažai veikia 
ar visai nustojo veikusios. Nu
tarta- kaip nors su jomis susi
siekti ypatiškai ar laiškais.

Skaitytas pasveikinimo laiš
kas nuo Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Moterų Ko
miteto. Ir gana plačiai išdisku- 
suota.

Nutarta siųsti pasveikini
mus Lietuvos partizanams, 
tuvių pulkams ir Sovietų

Navickienė.
kuopos, Montello, 
Rinzevičienė, M.

Su pagarba, 
Juozas Šaučiūnas.

Mano adresas:
Polevaja Počta 

No. 68497 “s” 
L P. Šaučunas.

Mirė Veteranų Aguonos Šeimininkėms
Sumanytoja

Gegužės 10-tą, mieste 
Athens, Ga., mirė Miss Moi- 
|na Michael, 74 metų, spau
dos pranešimuose buvusi 
prisimenama, kaip “Poppy 
Lady.” Jinai ta pravardę 
gavo pasekmėj jos sumany
mo kas metai turėti aguonų 
pardavimo vajų pereito ka
ro veteranų paramai. Su 
tomis aguonomis veteranų 
organizacijos iki šiol sukė- 
lusios virš $125,000,000.

Savo sumanymui įkvėpi
mą p-lė Michael gavus iš 
poemos “In Flanders Field.”

J. Stigienei 
$1, 
M. le. Su-

raginta

lie-
Są-

Skauradoj Šutintos Daržovės
Kopūstai, kale, špinakai, va

sarinis arbūzas (squash), okra, 
minkštos ankštinės pupelės ge
rai išeina sudėjus skauradon 
ar sandariai uždaromon blė- 
ton kvortą daržovių ant 2 
šaukštų ištarpytų riebalų ir 
gerai uždengus šutinant garu 
ant lengvos ugnies ar ant pe
čiaus, kuriame kepa kepsnys.

VITAMINAI DARŽOVĖSE

jungoj esantiem žmonėm.
Nutarta rengti piknikas

Visi skubina taisyti ba
tus, kada viršus praplyšta, 
bet retai atsimenama ap
žiūrėti pamušalus. Davi
mas sutaisyti išdriskusius 
pamušalus keleriopai atsi
moka taupymu kojinių ir 
kojų..

Visoki riebalai geriau lai
kyti mažuose, sandariai už
darytuose indeliuose ir, kar
tą atidarius, greit išvartoti. 
Likusius laikyti sandariai 
užklotus priglausta vaškuo
ta popiera, o sviestą visuo
met laikyti užpiltą vande
niu. Oksigenas, taipgi švie
sa ir šiluma greit gadina 
riebalų skonį.

Daržoves virti su mažai van
dens patariama dėl to, kad 
juo daugiau vartojama van
dens, tuo daugiau iš daržovių 
ištraukiama vitaminų.

Dėl tos pat priežasties pa
taria daržoves nepervirti, nes 
ilgiau verdant daugiau vitami
nų sunaikinama. Kartu daržo
vės praranda ir skoningumą 
bei naturališką išvaizdą. Ir dėl 
to, kad daug -vitaminų ištirps
ta j vandeni, kuriame daržo
vės verda, niekad neišpilkite 
lauk to vandens. Jei sriubos 
neverdate, į nusunktą nuo dar
žovių vandenį įdėkite druskos, 
įpilkite pieno ar saldžios grie
tinės. Taip paskanintą daržo
vių vandenį išgers kiekvienas 
be raginimo.

ryšio naudai, Worcester, Mass.
Sekančią konferenciją nu

tarta laikyti balandžio mene
sį, 1945 m., So. Boston, Mass.

Į Sąryšio Komitetą išrinktos 
sekančios draugės:

Pirm. M. K. Sukackienė.
Vice-pirm. N. Grybienė.
Užr. rast. K. Valangevičienė.
Fin. rast. O. Mineikaitė.
Kasierka J. Stigienė.
Prie komiteto narėmis

rinkta sekančios draugės: Y. 
Niauriene, E. Damašauskienė, 
A. Ciulada.

Suvažiavimas uždarytas

Pas lietuvius daugiausia 
yra priimta vartoti priesko
niams tik svogūnai. Bet 
tam pačiam tikslui gerai 
tarnauja ir kitos svogūnų 
veislės daržovės: chives, 
leeks, scallions ir duoda bis- 
kelį skirtingą skonį. Kodėl 
nepabandyti?

da-

5

Pirm. M. K. Sukackienė.

šmotelis raumens iš to paties 
galvijo turi vienodą maistin
gumą, nežiūrint, iš kurio ga
balo būtų atpjautas, pigesnio 
ar brangesnio.

Serganti kraujo nykimo li
ga Mathilda Becker, Queens, 
gavo jau 9 kraujo perleidimus. 
Kraują suaukavo žrtionės
liuosnoriai
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Newark, N. J
N. OSTROVSKIS

(Tąsa)
Į antrosios dienos vakarą Dzebekui į- 

grįso nenaudingas vaikštinėjimas. Sekti 
jis pavedė vienam savo agentui, o pats 
ėmėsi smulkiai tyrinėti.

Greitai sužinojo, kad anksčiau Rajevs- 
kienė gyveno kitame bute, ir ne viena, o 
su sūnumi. Apsimetęs, kad reikia batus 
pataisyti, jis užsuko pas batsiuvį Michel- 
soną. Mazgas pamažu pradėjo atsinarp
lioti. Kapitonas Vrona iš Špilmano suži
nojo apie Sarą.

— O batsiuvio dukters nėra! Ir tos 
Rajevskienės sūnaus taip pat... Čia, pone 
viršininke, nešvaru!

Kai Barankevičius pranešė viską apie 
Raimondą Rajevskį, Vrona pats ėmėsi 
tyrinėti. štai,

Trečią dieną anksti rytą Jadvyga už
suko pas Patlajaus žmoną.

— Yra! — apsidžiaugė Dzebekas.
Tatai buvo pirmas sunkus kaltinimas. 

Patlajaus žmoną po sukilimo, per kurį ji 
buvo paleista, kol kas nusprendė palikti 
ramybėje. Tačiau namą sekė.

— Būkite atsargūs, nes visą reikalą 
sugadinsite! — nutraukė Vrona plepųjį 
Dzebeką, kai tas pranešė apie savo lai
mėjimus. — Kol kas jūs nieko nežinote.

Kitos dienos rytą Vronai iš karto pa
skambino ir iš fabriko, ir iš stoties žan
darų valdybos.

— Šią naktį vėl buvo išlipinti Revko- 
mo atsišaukimai iš kelių žodžių:

“Draugai darbininkai! Mes nesumušti. 
Mes tik laikinai pasitraukėme. Laukite 
— mes greitai sugrįšime. Tegyvuoja 
darbininkų ir valstiečių valdžia! Revoliu
cinio komiteto pirmininkas Chmurijus”.

Vrona padėjo telefono ragelį ir susi
mąstė. Paskui išsitraukė mažą skardinę 
dėžutę, pasiėmė iš jos žiupsnį baltų mil
telių ir su pasigardžiavimu sušniaukštė.

Rajevskis sustojo prie kampo, arti 
krautuvės, laukdamas Jadvygoj. Ji turė
jo po darbo čia praeiti. Jam reikėjo su 
ja pasišnekėti. Lig šiol jie tik pas Metels- 
kį susitikdavo. Gydytojo priimamasis 
šiam tikslui buvo patogiausia vieta.

Šalia jo stovėjo žemutis žmogus šiltais 
trumpais kailinukais. Iš seno papratęs 
neatkreipti dėmesio nejudrumu, Rajev
skis nusigręžė pavėjui ir užsirūkė. Gatve 
vėjas nešiojo smulkų sniegelį.

— Leiskite pridegti, — paprašė jį 
žmogus su kailinukais ir sugrubusiais 
pirštais išsitraukė blogų papirosų dėžu-

— Prašau.
Iš tarsenos Rajevskis pažino lenką, ša

ligatviu ėjo žmonės. Juos vijo šaltis. Vit
rinos stikle Rajevskis pamatė ateinančią 
Jadvygą. Ji nepastebėjo jo. Žmogus su

prisidegė.
Rajevskis pasižiūrėjo į jį ir ramiai nu-

ėjo iš paskos, traukdamas papirosą. Jis 
matė — Jadvyga įėjo į duonos krautuvę. 
Žmogus su kailinukais sustojo netoli. 
Rajevskis susilaikė prie afišos. Kai Jad
vyga išėjo, žmogus su kailinukais nuse
kė ją. Rajevskis praėjo pro namus, ku
riuose gyveno Jadvyga, kita puse gat
vės, net nepažvelgdamas ten.

Skersgatvyje žmogus su kailinukais lė
tai derėjosi su vežiku.

Rajevskis ėjo ir galvojo. Pajutęs bur
noje kartumą, jis išėmė papirosą. Jis bu
vo surūkytas, degė antgalis.

Aštrus žvilgsnis rado nereikalingą 
žmogų pr$e Metelskio namų. .

Daktaro bute buvo šapirografas.
“Kovala dabar pas Metelskį. O,

ir dar vienas! Na, tai tikrai mulkis. Ne
suspėjo dar stambių prirankioti.”

Rajevskis nužingsniavo porą kvarta
lų, pasuko į skersgatvį. Įsitikino —»• jo 
niekas neseka.

“Jadvyga, Kovala, Metelskis — kuris 
buvo neatsargus? Nė vieno iš jų jau ne
galima įspėti. Aišku —Jadvygai nerei
kėjo grįžti į miestą...” Staiga sunkiai ir 
skaudžiai suspaudė širdį... “Jadvyga!” 
Jis atsitrenkė pečiu į žibinto stulpą ir 
tuoj atsipeikėjo. Greitai nuėjo į kaime
lį. Reikia kitus įspėti...

Gnatas Verba apsuko visus ir patarė 
kiek galint greičiau išnykti iš miesto.

Paskum Rajevskis pasiuntė jį į mies
tą. Po valandos jis sugrįžo su liūdna ži
nia.

Kai tik sutemo, Rajevskis ir Verba iš
ėjo iš miesto. Juos pasiėmė į roges iš 
turgaus grįžtąs ūkininkas.

Kelyje jie apsilenkė su Ščabeliu. Šis, 
palikęs kaimyniniame kaime arklį, į 
miestą slinko pėsčias.

Naktį kaimelyje prasidėjo visuotinis 
suėminėjimas.

VIENUOLIKTASIS SKYRIUS
Siuto pūga... Ji taškė į miško malūno 

langus sniego pėdus. Lenkė šimtmečius 
ąžuolus... Miškas neramiai gaudė...

Andriejaus širdyje darėsi šalta. Jis at
sirėmė nugara į beržą, spausdamas ran
kose karabiną ir iki akių skausmo įsi
žiūrėdamas į nakties tamsą. Kiekvienas 
nulaužtos šakelės trekštelėjimas atrodė 
tarsi žmogaus žingsniai. Kai nuo ner
vingo įsitempimo pailsdavo, jis apeidavo 
ąžuolą ir ilsėdavosi, žiūrėdamas į švie
są, sklindančią iš seno malūno langų.

Šviesa kalbėjo apie gyvenimą, apie 
žmones, pasislėpusius nuo žiaurios pūgos 
šiltuose malūnininko kambariuose...

“Pšeničekas vėl, žiūrėk, ką nors apie 
mane bliauzgia...01esė tikriausiai juokia
si... Ką gi, tegu sau juokiasi.”

Andriejus nesąmoningai nusišypsojo. 
Šilta banga užliejo širdį, kaip ir visada, 
pagalvojus apie Olesę. Žmonės tatai va
dina meile. Ką gi, tebūna meilė!

(Bus daugiau)

Serga J. Skurkis
Didelė nelaimė patiko drau

gą Juozapą Skurkį. Dirbtuvėj 
nukrito jam sunkumas ant ko
jos ir skaudžiai sužeidė pirštą. 
Manė, kad pagys, patsai gydė
si, bet pirštas ėjo vis blogyn.

Po .kelių savaičių jis nuėjo 
pas gydytoją, tas išėmė sulau
žytą piršto kaulą ir pirštą pa
liko. Negelbėjo, tai tada nuėjo 
pas kitą gydytoją ir tas pada
rė antrą operaciją, bet ir tas 
negelbėjo. Koja vis ėjo blogyn 
ir gegužės 4 d. nupjovė jam 
koją aukščiau kelio. Dabar jis 
randasi Memorial ligoninėj, 
Newarke ant 2-trų lubų. Jį ga
lima aplankyti nedėlioj nuo 2 
iki 3 vai. po 
pėtnyčioj nuo 
kare.

Labai gaila 
pasveikti, 
lankykite.

mėnesio-kito Lietuva bus lais
va. Jai bus reikalinga visokia 
pagalba. O tą sėkmingiau at
liksime būdami organizacijos 
nariais. Savo knygas siusime 
Lietuvon, kur tos knygos bus 
didžiai įvertinamos. Tai ne
lauk ilgiau, ateik į Lietuvių 
Literatūros Draugijos 10-tos 
kuopos susirinkimą, gegužes 
(May) 21 d., 7 vai. vakare, 
735 Fairmount Ave., Prisira
šyk ! 1

Taipgi seni nariai, kurie dar 
neužsimokėję, būtinai daly
vaukite šiame susirinkime. Jei 
patys negalėsite būti, perduo
kite draugui, kuris priduos,se
kretoriui.

Fin. Sekr. S. R.

Waterbury, Conn susitikti ir pasikalbėti. Franu-(f 
kas 15-kos metų ir jau supran- ' 
ta demokratijos reikalus.

pietų, seredoj ir
7 iki 8 vai. va-

žmogaus. Linkiu 
Kas galite, tai ap- 

S. M elevens.

Philadelphia, Pa
Pasikalbėkime Atvirai

Iš apie 300 Laisvės skaityto
jų šiame mieste, Literatūros 
Draugijos trijose kuopose pri
klauso tik apie 130! Dalis jų 
— Laisvės skaitytojų žmonos. 
Tikrenybėje, bus tik vienas 
trečdalis skaitytojų šios gar
bingos organizacijos nariais. 
Kodėl taip? Kame priežastis, 
kad apie 200 L. skaitytojų ne
priklauso Literatūros Draugi
joj ? Vieni skundžiasi senatve, 
kiti neturėjimu laiko skaityti, 
o kiti nebesitiki ką beišmokti. 
“Užtenka Laisvės pasiskaityti, 
tegul jauni skaito knygas, mo
kinasi, aš jau nebeišmoksiu.” 
Tai tokie atsakymai - nusi
skundimai, kuomet pakalbini 
žmogų stoti Literatūros Drau
gijom Bet ar pagalvoja tie 
Laisvės skaitytojai, kad Lite
ratūros Draugija, kaip tik ir 
susidaro iš tokių — “Aš jau 
per senas” — narių, kaip ir 
jūs, o žiūrėkite, kokius dide
lius darbus nudirba.

Ar ne malonu būtų ir jums 
prie tų darbų prisidėti? Už

Elizabeth, N. J
Parėmė Lietuvos Žmones

Balandžio 15 dieną buvo su
rengtas vakarėlis parėmimui 
Lietuvos žmonių. Sekami drau
gai bei draugės prisidėjo su 
aukomis:

Chas Seimon $2, J. Zizas 
$1.25.

Po $1: J. Zaleckas, K. Ma
jauskas, A. Yankauskienė, J. 
Kawalsky, F. Saulis, A. Šaule
liai, J. Kudirka, A. Skairus, 
Vilčinskienė, A. Jonušionis, 
Gudaitis, M. Gasperaitienė, 
Krūtis ir A. Stripeika.

Po 50c: M. Ražanskienė 
A? žalis.

J. Vizboras 25c.
Viso pasidarė $18.50. Dėkui 

visiems aukotojams. Rep.

D.

D.

ir

FOTOGRAFAS
Trąukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir pavienių. 
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 5-6191

Iš Vilijos Choro Veikimo

Šiuo laiku negalima daug 
pasididžiuoti choro sudėčia, 
nes daug trūksta vaikinų, bet 
merginų skaičiumi Vilijos Cho
ras paaugo. Reiškia, naujų dai
nininkių turime, — St. Plungis, 
Anna Stasiulaitis ir Helen Vai
tonis. Dainuoti sekasi neblogai, 
ypatingai ruoštis prie parengi
mo, kuris rengiamas bendrai 
su ALDLD 28 kuopa, sekma
dienį, 21 d. gegužės, 7 vai. va
kare, 103 Green St. svetainė-1 
j e.

Ten bus suvaidinta juokin
ga komedija 
bos,” taipgi bus ir koncertinė Meldžiame atsilankyti į pikni- 
programa, kurią pildys Vili- Aa M. V.
jos Choras. Choras atsikreipia ‘ 
Į visus lietuvius prašant pa-' . . v. . _ . .
remti jį atsilankant į šį paren- Amerikiečiai, irancūzai ir 
girna. anglai, Penktosios armijos

-------- | kariai nustūmė vokiečius
Nors pavėluotai, bet sumi- jau iki 9 mylių antrapus 

nėšiu, kad velykų švenčių pro-;Garigliano upes, vakarinėje 
ga pasinaudojant kanadietė Italijoj.
M. Yanulienė su savo sūnumi j 
Franuku atlankė gimines Wa- 
terburyj. Smagu buvo su jais į

Maikis Lisauskas, Liet. Lite
ratūros Draugijos 28 kuopos 
narys ir dienraščio Laisves 
skaitytojas iš ilgos ir sunkios 
ligos jau pradėjo sveikti. Tai 
linksma žinia ir vėliname 
draugui galutinai ir greitai su- 
sveikti.

Gegužės 28 d., Lakewood 
Parke, už ežero, parko ben
drovė rengia pirmą pikniką. 
Teko patirti, kad orkestrą tu- 

i rėš gerą, skanių valgių ir tin- 
: karnų gėrimų. Visiems bus 
I smagu ten susitikti ir pasi- 

Mirties Laižy-, linksminti po šaltSS"- žiemos.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. SH 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

NEBOKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

RMHMOMHhI

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

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

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

Šypsenos

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO AIDI8OL 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.

Gera Atestacija
Viršininkas: — Pone 

galteri, jei ateitų kartais p. 
Nuobradas, pasakykite jam, 
kad manęs nėra. Tik nepa
mirškite štai ką: tuo mo
mentu, kai jis ateis, užsidė
kite kojas ant stalo ir švil
paukite, nes šiaip, jei dirb
site, jis nepatikės...

bu-

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

Politika.
— Na, Jonuk, jeigu 

tau duočiau dovanų litą 
tu jį turėtum pasidalinti 
savo broliuku, po kiek tuo
met judu turėtumėte?

— Paprasta matematika, 
dėde! Nežinau apie kurį 
broliuką jūs manote — vy
resnįjį ar jaunesnįjį?..

as 
ir 

su

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

Ar Paskutine Vakariene?
Vienam parapijos laik

raštyje sykį tilpo sekamas 
įspūdingas paskelbimas: 

‘‘Šeštadienio vakarą, 8 vai. 
turėsime metinę bulvinių 
blynų vakarienę. Sekmadie
nio rytą bus pamokslas te
moje ‘Baisenybių Naktis??
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Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas EV. 4-8698

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

flHM ■■■■■■■■■■■■hmhmn»8

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

t 459
(Skersai nuo Republic Teatro)

wwwwwwwwwwwwwwww*

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

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

būsite patenkintį.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Rochester, N. Y
Parengimas Lietuvos Pagelbai.

Balandžio 1 d.
Draugijos patalpose 

mas pažmonys Lietuvos para
mai. Rengė draugijų delegatai, 
kurie vadinasi Rochesterio De
mokratinių Lietuvių Taryba.

Tarybos tikslas nesikišti į 
jokią politiką, o vien tik rūpin
tis teikimu Lietuvai medžiagi
nės paramos, drapanomis ir 
maistu.

Minimas parengimas nebuvo 
didelis, tačiaus nuo paties pa
rengimo liko $23.05. Aukų pun
deliams sudėta $29.25. ,

Aukavo maistu: Totorienė, 
Bekešienė, Stančikienė, Ivonai- 
tienė, černauskienė, Lekavi
čienė, Malinauskienė, A. Duo- 
bienė ir Bonikaitienė.

Pinigais, pundelių sudarymui 
aukavo: A. Orlauskas $10. Po 
$2.00: L. J. Totoriai, A. V. 
Bachuliai, M. Severinas, W. R. 
Cherney’s ir S. Gendrėnas. P. 
Bugailiškis $1.25. Po $1.00: 
►Copenhagen, A. Franklin, A. 
Duobienė, D. Jermejahn, A. 
Usevičienė, P. Anderson, R. 
Braus, D. Valtienė.

G. Daukas aukavo 3’ skustu
vus.

Parengimo komisija: R. Ba-. 
rauskas, J. Stančikas, R. čer
nauskienė ir A. Lekavičienė.

Padėjo prie valgių: L. Toto
rienė, A. Duobienė ir A. Ivo-: 
naitienė. iC. Bonekat leido alų.

Lietuvai Pagelbos Komitetas! 
laikytame balandžio 25 d. susi
rinkime nutarė sudaryti punde
lius iš uždirbtų ir aukautų • 
pinigų. Sudarius bus pasiųsta 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetui. šiame susirinkime nu- \ 
pirko po pundelį R. Barauskas 
ir Černauskai.

Gędemino 
buvo pir-

Koyo 24 d. “L.” laidoje buvo 
pasakyta, kad aukavo 3 dėžu
tes naujų geležėlių (safety ra
zors) A. Morkienė, o 
būti A. Mockienė.

turėjo

Pittsburgh, Pa
vėlTai pittsburghiečiai ir 

parėmė Liet. Literatūros Drau
giją knygų leidime. Drg. J. Ur
bonas, ALDLD 33 kuopos sek-. 
retorius surinko ant blankos 
$8 ir pasiuntė j centrą.

Aukavo po $1: K. Stašinskas, 
D. P. Lekavičius, J. Mitchell,; 
K. Kairys, J. Urbonas, Geo. 
Lekavičius, Geo. Urbonas ir poj 
50c: J. Mažeika ir U. Načajie 
nė. Visiems aukavusiems taria 
me širdingai ačiū. J. U.

Wyoming, Pa
Remia Knygų Leidimą

Draugas M. Bagužinskas

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA KARINIU DARBININKU
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)

VYRAI IR MOTERYS!
KARO METU DARBAI 

su 
Pokarine Ateičia

UŽTIKRINKITE SAVE PASTOVIU
DARBU DABAR 

IR PO KARO 
K

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

Į PASTOVIUS DARBUS
VYRAI KVIEČIAMI į DIRBTUVE 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 City4
Reikalingas atliekamumo pareiškimas. (no

ŠRIUBŲ MAŠINŲ 
NUSTATYMUI VYRAI

GREIT REIKALINGI
GYVYBINIAM 

KARINIAM DARBUI
NORINTI MOKYTIS

IR PAKILTI
KVALIFIKUOTAIS 

MAŠINISTAIS

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.

KAFETERIJOS
DARBININKAI
REIKALINGI

PASTOVUS DARBAI BŪTINOJ 
PRAMONĖJ

Puikios Darbo Valandos
Duodame Uniformas

Aplikantai privalo turėti
Paliuosavimo Pareiškimą

Kreipkitės į Personnel Dept.

ALLEN B. DU MONT 
LABORATORIES, INC.

2 MAIN AVE, PASSAIC, N. J.
(120)

(120)

PILNAM LAIKUI
AR

DALIAI LAIKO
NAKTIM VALYMUI

VYRAI
PRIE PARDAVIMŲ IR 

KROVIMŲ
BERNIUKAI IR MERGINOS 

VYRAI IR MOTERYS

OHRBACHS
841 BROADWAY

(116)

Gen. Stilwellio Chinai 
Laimi Burmoje

Chungking, geg. 15. —- 
Amerikos generolo Stilwel
lio komanduojami, chinai 
prasiveržė per Salween upę 
daugely j punktų, šiaurinėje 
Burmoje, blokšdami japo-

prisiuntė $U.25~aukų Liet. Li- (>US atgal, ir užėmė pozięi- 
fondan Jas tlk ?z 10 nuo Ja

ponų tvirtumos Kamaingo.
Išvien su chinais ir ame

rikiečiais taipgi būriai bur- 
miečių kovoja prieš japo
nus.

teratūros Draugijos 
knygų leidimui. Aukavo seka
mai : ALDLD 12-tas apskritys 
$5; ALDLD 12 -kuopa $1. Po 
50c: P. Juozokas, M. Kalaus- 
kas, D. Proleika, M. Sriukienė, 
O. Krutulienė, L. Janušaitis, 
B. Radzevičius, F. Gabrionytė, 
M. Bagužinskas ir po 25c: M. 
Pačenkienė, A. Radušauskienė 
ir A. Kasparienė.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū. M. B.

MEDUS

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEW JERSEY APYLINKĖJE
LDS 3-čio Apskričio piknikas 

įvyks 28 d. geg. Lithuanian Liberty 
Parke, 340 Mitchell Ave., Linden, 
N. J. Pradžia 2 vai. dieną. Progra
ma 6 v. v. Jei lytų parke yra dide
lė svetainė nuo lytaus apsisaugoti. 
Programą pildys: Sietyno Choras, iš 
Newarko, vadovaujant B. šaknaitei, 
kalbės R. Mizara, LDS prezidentas. 
Šokiam gros Payidis Orkestrą. 
Įžanga 45c (įskaitant taksus). Už- 
kviečia Kom. (115-116)

APVALYTOJAI. VALGOMOJO KAMBARIO 
DARBININKAI. Patyrimas nereikalingas; 
Vaikų sveikatos atgavimo namuose, 30 mylių 
nuo New Yorko miesto. Atskiras kambarys, 
.alga ir užlaikymas. 8 valandų diena, 6 die
nų savaitė. Kreipkitės 150 E. 45TH ST., 
N.Y C. ar rašykite BOX 207, CHAPPAGUA, 

N. Y.

VIEŠBUČIO DARBININKAI
VYRAI IR MOTERYS — NĖRA 

AMŽIAUS APRIBAVIMO.
GERA ALGA. VISIEMS DEPART-
MENTAMS, PASTOVŪS DARBAI.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

NEREIKIA MOKĖTI AGENTŪRAI.
KNOTT HOTELS

NEMOKAMAI DARBO PARCPINIMAS 
ATDARA 8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

234 7th Ave., tarpe 23rd & 24th Sts.
Iš būtimi darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.

WINDERS, GIMPERS. PATYRĘ. 
GERA ALGA.

GRABELSKY. 58 E. 11TII

NUOLAT.

ST.
(J 18)

VĖL SERGA GANDHI
Anglų paleistas iš kalėji

mo, Mohandas K. Gandhi, 
indėnų vadas, susirgo 
dviem naujom ligom — vi
durių kraujalige ir vadina
momis kablinėmis kirmėlė
mis.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS
PASAULYJE

LEDO KILNOTOJAI 
ir CHAUFFEURS

LABAI GERA ALGA.
Kreipkitės Asmeniškai

CIRILLO BROS. ICE CORP. 
'515 PRESIDENT ST.

Tarpe 3rd ir 4th Avės., BROOKLYN.
(122)

Reikalingi Išsiuntinėjimo Departmente 
Pastovūs ir Laikini Darbai

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

(116)

NITUOTOJAI
(RIVETERS)

GREIT REIKALINGI
Kreipkitės į

Employment Office

NEW YORK
Shipbuilding Corp

Broadway & Fairview
Camden, N. J.

(128)

PAGELBININKAI, PAKAVIMO 
ĮSTAIGOS DARBAS 

DEŠRŲ GAMINTOJAI
DEILĖ PROVISIONS

84 JACKSON ST.
HOBOKEN, N. J.

ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
REIKALINGAS.

_____________________ (116)

VYRAI VIRTUVEI IR 
APVALYTOJAI

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

pilnas užlaikymas; suteikiama uniformos.
KREIPKITĖS Į BUSINESS MANAGER

ESSEX MT. SANATORIUM, 
VERONA, N. J.

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

(121)

VYRAI
Lengvas Fabriko Darbas

5 DIENŲ SAVAITĖ 
GERA ALGA. NUOLAT 

MOKYTIS GERO AMA'l’O

A. J. SIRIS,
130 East 13th St.

NUOLATINIAM DARBUI KAIPO

NUSTATYMUI VYRAI
Už PASIŽYMĖJIMUS

BONAI
DAUG VIRŠLAIKIŲ

DIENINIAI IR
NAKTINIAI ŠIFTAI

PASITARIMAI KASDIEN 9:15 IKI 5 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

AMERICAN
SAFETY RAZOR

CORP.
62-76 LAWRENCE ST.

BROOKLYN.
(120)

MOTERYS MOKINĖS
Patyrimas nereikalingas. 

Lengvas prie stalo darbas. 
Linksmos darbo sąlygos. Būtinas darbas. 

Pokarinė proga. Firma viduryje Manhattan* 
GERA ALGA.

JAEGER WATCH CO., INC,
304 EAST 45TH ST.

_____________________________________ (118)

OPERATORĖS '
ir ABELNAI DARBININKĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ
NUOLAT. GERA ALGA.

Linksmos Darbo Sąlygos

A. J. SIRIS,
130 East 13111 St.

(117)

MERGINOS MOTERYS. Produkcijos darbas 
maisto fabrike. 55c I VALANDĄ PRADŽIAI.

SWIFT & CO.. Ice Cream Division,
110 BRIDGE ST.. BROOKLYN.

(118)

SIUVĖJOS
IE AUKŠTOS KLASĖS 

SUKNELIŲ
IR

ĮVAIRIŲ PRIEDŲ
5 DIENŲ SAVAITE 
GEROS VALANDOS 

VIRŠLAIKIAI 
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS
JOHN FREDERICS

29 E. 48TH ST.

<1

1

i
J

I

(117)

GRINDŲ VAŠKUOTOJAI
Turi būt patyrę prie 
vaškavimo mašinos

42 VALANDŲ SAVAITĖ, $35

LINCOLN MAINTENANCE CO.
99 HUDSON ST. (Room 50G) N. Y. C.

(117)

MAŠINISTAI IR LATHE 
DARBININKAI

PILNAI MOKANTI 
Turi būti pilnai kompetentiški.

NUOLATINIS DARBAS. 
POKARINĖ PROGRAMA

KONECKY BROS.
636 — 11TH AVĖ.
(įėjimas ant 46th St.)

(118)

MIEHLE VERTICLE
f PRESMONAS

NUOLATINIS DARBAS

VYRAI
Abelnam darbui pieninių produktų dirbtuvė
je. Patyrimo pageidaujama, tačiau nebūtinai.

DAIRYMEN’S LEAGUE 
19th St. & Ave. B. 

MANHATTAN 
GRAMERCY 5-5008

CHelsea 2-2415
(117)

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

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

WORTH 2-1110.(119)

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

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

i (HO)

Nuolatinis visų 
suteikiama visi 
drauda, didelė

KARPENDERIAI 
STOGDENGIAI 

ŠINGĘLIUOTOJAI 
20 VYRŲ

metų darbas, aukšta alga, 
įrengimai, palaikoma ap- 

kompanija. Kreipkitės visą 
savaitę.

310 RAILROAD AVE., 
HACKENSACK, N. J.

(117)

VYRAI
Prie divonų ir karpetų. Patyrimas 

nereikalingas.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.

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

590 MORGAN AVE., BROOKLYN 
EVERGREEN 7-0200

(117)

(120)

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. I
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(118)

TOOL IR DIE MAKERS 
Patyrę Prie Gang Dies 

NUOLAT 
VIRŠLAIKIAI 

Puikiausios pokarinės progos, 
Reikalingas atlickamumo 

pareiškimas.
CITY NOVELTY CORP. 

450 W. 31st STREET 
BRYANT 9-2923

(117)

PAJIEŠKOJIMAI
PajieŠkau savo brolio Barnasio 

Padriezos. Antano Padriezo sūnaus.
Apie 15 metų atgal jis yra gyve

nęs New York, N. Y. IŠ Lietuvos 
paeina iš Užupių kaimo, Panemunio 
valsčiaus, iš Suvalkijos.

Labai prašau atsiliepti. Jei kas 
apie jį žino, labai prašau pranešti. 
Ačiū.
Padriežait.ė), 124 Grace St., Toron
to 3, Ont. Canada.

(118)

Ona Sodonienė (po tėvu

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 Tamsono bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, V2 galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame. 
Rašykite šiaip:
Thpmęon’s Naturąl Food 

45.42 — 41»t Str.,
Long island City, N. Y,

Cq.

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
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 ne 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, Burnoj, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo 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, prisiųsdami 
pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite 
karnai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 78, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614’/j Zlou Si.

švilpa’s
Stebuklinga

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

No.

No.

VYRAI! 
VYRAI! 
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas. •
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI 

Kreipkitės į

FLINTKOTE C(Ų
PATERSON AVE., PRIE OAK ST., 

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

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

nesikreipkite. (U6)

BERNIUKAI
PAGELBĖJIMUI 

IŠSIUNTIMŲ 
DEPARTMENTE

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA 
KREIPKITĖS

JOHN FREDERICS
29 E. 48TH ST.

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

(116)

Nuolatinis Darbas

FABRIKO DARBININKAI 
VARNISH IR MALIAVOS IŠDIRBEJAS.

REIKALINGA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

MINIMUM DARBO VALANDOS 48: 
LAIKAS IR PUSE PO 40 VALANDŲ 

PRISILAIKYKITE U.S.E.S. TAISYKLIŲ
MURPHY VARNISH CO.

221 McWhorter st., Newark, n. j.
(120)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATAISYMAM
DARBININKĖS 
.FINISHERS

Patyrusios prie madingų stilių. 
Oro vėdinimas, dienos šviesa darbo rūme.

KREIPKITĖS
MISS FRANCES,

THE TAILORED WOMAN
1 WEST 57TH ST.

(120)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI J

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI ' 

BONAI—APMOKAMOS VAKACWOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosaviMO 
pareiškimo.

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

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

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

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

MOTERYS VALYMUI
. Aukštos Klasės Ofisų Budinke. 

MAPUOTI NEREIKIA
6 iki 10 P.M. Kasdien.

Per Vasarą šeštadieniais Nedirbama.
815 Į SAVAITĘ

LINCOLN MAINTENANCE CO.
99 Hudson St., (Room 506) N. Y. C.

 (116)

PHILADELPHIA, PA
(118)

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

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

(119)

j4

(117)

MERGINOS ABELNAM
DARBUI 

AUKŠTOS KLASĖS 
KEPURIŲ ĮSTAIGA

NUOLAT 
Linksmos Aplinkybės

5 DIENOS
Kreipkitės

JOHN FREDERICS
29 E. 48TH ST.

(116)

<

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų neikia paliuoBarima 
pareiškimo.

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

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

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

VIRĖJOS

(?)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR R EST AU RANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS
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.

(1»)

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.
(U8)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas fabriko darbas.

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

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

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

PENKTADIENĮ,
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

VISAI DIENAI (dienom) 
DALIAI LAIKO (vakarais) 

60c Į VALANDĄ

TEL. LACKAWANNA 4-3180
_______  (120)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbas. 

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ

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

(110) *MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

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

5 DIENOS 

SCHRAFFT’S 
56 WEST 23RD ST., N. Y,

(X)

se-

(117) (X)

,• ?£>'■ vii1 ss
TX1

Maskva. —• Visuose fron
tuose gegužės 13 d. sovieti
nės jėgos nušovė 35 vokie
čių lėktuvus ir sunaikino 
bei iš veikimo išmušė 14 jų 
tankų

DIENĄ IR NAKT|
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER

N. Y. C.
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NwYorko^Afr/ZInios

va

šu

Telefonas Motinai
Parkuose Dabar Gražu |

TARP LIETUVIŲApdovanojo Laisvę
VALANDOS:

iŠ

iŠ-

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
pereito

282 Union Avė.
BROOKLYN

7

MIRĖ

Brooklyn 6, N. Y, (115-116),

rengiasi prie 
koncertinio 

susirūpinę ir 
nuoširdžiam

mitingas, tai bus 
masinė konvencijos

va-
po

WINS, New 
sekmadienio 
jog Ameri- 

motinos yra

dėl 
pa-

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

Trumpai pasikal- 
įvykti bėjęs, jis apdovanojo dienraš

ti penkiais doleriais ir išsisku
bino pas ligonį.

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

sto- 
žie- 
kur 
ke-

Prie Fulton, Sumner, Brook- 
lyne, esantis kantinas šią sa
vaitę mini 2 metų sukaktį.

New Yorko miestas per me
tus išleidžia $180,000,000 švie

simo reikalams.

Paul 
Marks 
mušė 
IRT, Sterling St. stotyje.

Jursch, 82 m., 789 St. 
Ave., Brooklyn, užsi- 

nukritęs po traukiniu

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

seniems ir sveikiems.

Mary Peleckis, 48

Gaisrą pastebėjo ir gaisra- 
gesius iššaukė praeinanti jūri
ninkai.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

(Įslst. 28 m.)

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-.Undertaker

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

Draugas A. Galkus, svečias 
Philadelphijos, pereitą sek- 

išpardavusi madienį atvažiavęs aplankyti 
i savo gerą draugą

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET 
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Šeštas Puslapis '

$20.06

-____________

■ S

nimui, kad 
$109.35. Jis 
iš Raudonojo 
vakarėlio, iš

■

Literatūros D-jos 1 Kp 
Gražiai Pasidarbavo

Aido Choras Per Visą Sezoną 
Buvo su Jumis, Būkite su 
Aidu Sezono Baigtuvėse!

Bloznelių Sūnus Dingęs 
Karo Fronte

Eva Mizarienė Išvyko 
Kalifornijon

Kiekvienas, kuris dalyvauja 
bent kokiame visuomeniškame 
darbe ar organizacijų pramo
gose daug kartų per sezoną 
grožėjosi Aido Choro daino
mis. O tos dainos-dainelės,

leisti vakarą, kas mielas penk
tadienis per visus metus, o kai 
kada ir po kelis vakarus per 
savaitę reikia tuos dalykus už
miršti, kad galėtų išsilaikyti ir 
toliau auklėtis mūs daina.

Tai su tomis brangiai išlai
kytomis ir vis tobulinamomis

LLD 1 kuopos susirinkimas, 
įvykęs gegužės 11 dieną, vi
sais atžvilgiais buvo geras. Iš 
komisijų ir valdybos raportų 
pasirodė viskas vedama tvar
kiai. Gautas 1 naujas narys.

Draugas P. Buknys raporta
vo iš rinkimo aukų Vilnies da
lininkų suvažiavimo pasveiki-

aukų pasiųsta kaip žinia, negimsta be nieko.
taipgi raportavo Desėtkams žmonių, tokių, kai 
Kryžiaus naudai jūs ir aš, bijančiu šalčio ir Į
kurio likęs pel- sniego, karščio ir lietaus, taip

nas $86.50 jau perduotas R. pat dirbančių už duoną ir mo- 
Kryžiui. ; kančių pavargti, turinčių šei-

Draugas L. Grikštas surin- mas ir mylinčių su jomis pra- 
kęs ant blankos Lietuvos žmo-j 
nėms dovanų $48.50. Draugas
J. Tomsonas tam pat tikslui 
surinko apie $17 ir visi pinigai 
jau yra perduoti tai įstaigai.

Tai yra labai gražus drau-“ 
gų pasidarbavimas 1 kuopos! 
vardu dėl Lietuvos žmonių,
darbininkų spaudos ir Raudo-: dainomis Aido Choras ateina 
nojo Kryžiaus. ; i kitų organizacijų rengiamus

Drg. K. Rušinskienė paskel- vakarus sudainuoti dainą kitą, 
bė, jog jau išėjo iš spaudos kiek tų organizacijų reikalai 
LLD Moterų Komiteto išleista, į
K. B. Karosienės parašyta nau
ja brošiūra “Moteris ir Ka
ras,” bematant pundelį išpar
davė ir tą pat vakarą Centrui i 
pridavė už brošiūras mokestį,' 
buvo pirmutinė 
liuosnoriai pasiskirtą serą. i savo gerą draugą Petrą Ci-

Nutarta surengti didelį ma-'bulskį, pirmiausia užsuko į 
sinį mitingą-prakalbas minėj i- Laisvės įstaigą. Jau apie 18 
mui trijų metų sukaktuvių nuo' metų, kaip jis nebuvo lankęsis 
užpuolimo Hitlerio ant Lietu- Brooklyne. 
vos. Prakalbos turės 
apie pabaigą birželio mėnesio. 
Komisija jau išrinkta ir dar
buojasi, kad sėkmingai būtų 
pravestas prakalbų, rengimas.

1 Kuopos Korespondentas.

leidžia. O didžiumai to savo 
turto mums parodyti choras 
kas metai ruošia koncertinį 
kara ar du. *- •

Jau aišku, kad choras 
mūs gyvuodamas, dėl mūsų
sišventusiai dirbęs per sezoną, 
tikisi, kad mes su choru būsi
me ir sezono užbaigtuvėse.

Aido Choro sezono užbaig- 
tuvių koncertinis balius įvyks 
jau šį šeštadienį, gegužės 20- 
tą, Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
bo salėje, 280 Union 'Avė., 
Brooklyne. Iš pradžių bus dai
nų programa. Dainuos visas 
choras ir atskiros jo grupes. 
O po dainų — smagūs šokiai 
ir pažmonys iki-paryčių.

Choras kviečia visus savo 
buvusius narius, visus draugus 
ir rėmėjus rengtis į koncertą- 
balių ir prašo būti kvietėjais 
kitų. C. H.

Gautas pranešimas, kad Eu
ropos karo veiksmuose dingo 
be žinios John D. Bloznelis, 
sūnus v Agotos ir Felikso Bloz- 
nelių. Jis dingęs nuo balan
džio 29-tos. Tai sūnus tų Bloz- 
nelių, kurie turi vakacijų fąr- 
mą. Seniau jie gyveno Brook- 
lyne.

Susirūpinusiems tėvams ga
lime tik palinkėti, kad jų sū
nus atsirastų gyvas ir sveikas, 
kaip l^ad yra atsitikę jau 
tūkstančiais mūsų vaikinų.

Motinoms bus įdomu žinoti, 
kokia kaina jos kariškiui sū
nų ar dukrai atsiėjo tas trum
putis pasikalbėjimas su ja Mo
tinų, Dieną,

Kariškių vartojimui palaiko
mas Public Telefone Center, 
Broadway ir 43rd St., New 
Yorke, Motinų Dieną šaukėjų 
telefonu turėjo daugiau, negu 
bile kurią kitos šventės dieną, 
išskyrus Kalėdas. Daugelis ka
riškių tos kelių minučių pro
gos išlaukė po dvi valandas.

Yukniui Padaryta 
Operacija

Jauna Cirko Aktorė 
Nukrito Aslon

Chas. Yuknes šiomis dieno-; 
mis turėjo operaciją. Pereitą 
pirmadienį jį atlankiusieji jo 
draugai sakė, jog jis dar bu
vo labai silpnas, per silpnas 
kalbėtis, draugai tik pažiūrė
jo ir išėjo, palikdami jį ramy
bėje ilsėtis. Randasi Physicians 
Hospital, 73rd St. ir 34th Ave., 
Jackson Heights. Lankymo 
landos kas dien nuo 2:30 
piet ir 7:30 vakarais.

metų 
amžiaus, gyvenusi 364 Mena- 
han St., Brooklyn, N. Y., mirė 
gegužės 15-tą d., Wyckoff 
Heights ligoninėj. Bus palai
dota geg. 19-tą, šv. Jono ka
pinėse.' Pašarvota pas grabo- 
rių J. Garšvą, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn. Paliko nuliū
dime vyrą Dominick ir sūnų 
Frank. JO

Patricia Cartier, 21'metų, 
I stebinančių veiksmų išdarinė- 
I toja aukštumoje, krito žemyn 
ant aslos Madison Square Gar- 
dene, iš 30 pėdų aukštumos, 
akyvaizdoje 14,000 jai simpa- 
tizuojahčių, bet negalinčių pa
gelbėti žiūrovų. Nelaimė ištiko 
sekmadienio popietį, kada ji
nai maža dalelyte colio nepa
siekė siekiamos virvės.

Aktorė pavojingai sužeista. 
Kita jos sesuo, Sally, turėjusi 
akte išeiti sekama, nubėgo pas 
nelaimės ištiktą seserį, taipgi 
pribuvo ir motina, kuri irgi 
keliauja su cirko grupe.

Ringling Bros, ir Barnum & 
Bailey cirkas veikia Gardene 
jau nuo balandžio pradžios.

šiomis dienomis ne vien Ai
do Choro nariai 
savo pavasarinio 
baliaus. Juomi 
prie jo rengiasi
Aido Choro svečių priėmimui 
ir mandagiam patarnavimui 
Piliečių Kliubo visas štabas: 
Juozas Zakarauskas, “pons” 
Walteris Meiliūnas, neatsiliks 
ir Al. Deikus.

Beje, “pons” Meiliūnas sa
ko, kad jis nepaisys tą vaka
rą savo titulo — “pons,” o vi- 
siėms mandagiai patarnaus. 
Taip pat tie, kurie norės įsi
gyti Atlikto Kriukio linksmų 
eilių ir dainų rinkinį, tai jų ga
lės gauti pas “pons” Meiliūną.

Aido, Choro koncertinis ba
lius įvyks šeštadienį, gegužės 
20 dieną, Am. Liet. Pil. Kliu
bo salėse, 280 Union Avenue. 
Bus gražių muzikalių, kavalkų, 
gera muzika šokiams, įžanga 
65c asmeniui. Bus galima ska
niai užkąsti ir išsigerti.

SVEIKA, LILIJA!
Lilijos Kavaliauskaitės-Belte 

draugai ir bendradarbiai-lais- 
viečiai, 16 d. gegužės sveikino, 
ją su jos gimtadieniu.

Gaila, kad tuomi linksmu 
momentu Lilija negali pasida
lyti su savo vyru krpl. Belte, 
kuris po trumpo vizito Brook- 
lynan pereitą pirmadienį turė
jo išvykti atgal karinėn tarny
bon.

Trys Žmonės Žuvo 
Gaisre

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

\ daiktų.
1. Balanced Brand Vitamin-B-Com- 

plex tabletėlės geram apetitui ir 
šiaip visam kūnui; 250 tab. $2.30, 
dvi bonkos už $3.98.

2. 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 slogas pagauna 
pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, * ' ‘ ‘ --------
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų;
V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
P. B. LAX tabletėlės sudarytos iŠ geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
užkietėjimo, tik vienas doleris.
Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota
vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą 
jūs negausite niekur high potency vitamin E.
BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenėjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.

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

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

4.

5.

6.

8.

9.

dvi bonkos už $3.00.

250 tabs. $1.50.

465 Lorimer St. netoli Grand St.

Juozapo ir Onutės Zeidat 
3 m. amžiaus anūkėlis Richar
das turėjo operaciją ant tonsi- 
lų. Per keletą dienų po opera
cijos turėjo labai daug karš
čio, kas sukėlė nemažai rūpes
čio. Dabar Richardukas jau ei
na sveikyn — karštis nuslū
gęs. Linkime jam greit pa
sveikti.

Visų gerų žmonių draugas 
Jonas Kraulaitis, laivakrovis- 
rigeris, darbe buvo sunkiai su
žeistas; nulaužtas dešinės ran
kos pirštas ir sužalota galva, 
Bet žemaičio Jono Kraulaičio 
esama labai drūto vyro. Jis 
sparčiai sveiksta ir, nepaisant 
dešimties diksnių (stičių) gal
voj, tuoj po operacijos grįžo 
darban.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks šio ketvirta
dienio vakaro 8 vai., gegužės 18, 
419 Lorimer St. Kviečiame ir ne 
nares. — Valdyba. (116-117)

E. N. YORK ir RICH. HILL
Trečiadienį, 17 d. geg., 8 v. v. 

Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD 
185 kp. susirinkimas. Nariai malo
nėkite atsilankyti. Kurie dar neuž
simokėję pasistengkite šiame susi
rinkime būtinai užsimokėti.
Paukštys.

Praeitą pirmadienį išvyko į 
vakarus Eva Mizarienė. Ji lan
kysis Clevelande, Detroite, 
Chicago j e, Los Angeles ir San 
Francisco miestuose. D-gė Mi
zarienė išvyko savo profesijos 
reikalais (kaipo accounterė 
raštinių, priklausančių kompa
nijai, kuriai ji dirba). Kelio
nėje išbus arti mėnesį laiko; 
New York an sugrįš kada nors 
apie birželio 9 ar 10 dd.

Be abejo, kai kuriuose mies
tuose, pav., Los Angeles ir 
San Francisco, d-gei Mizarie- 
nei teks susieiti į pažintį su 
vietos lietuviais, nes ten, Kali
fornijoj, praleis apie gerą pusę 
mėnesio.

Pasekmingiausios jai 
nes!

Gardene Girdėsim Apie 
Komunistų Nutarimus

Komunistų Partijos šaukia-j šiam konvencijos baigtuvių 
mame masiniame mitinge, ge- masiniam mitingui tikietų kai- 
gužės 23-čios vakarą, milžiniš- i nos yra nuo 50c iki $2. Iš 
kajame Madison Square Gar- anksto gaunami Darbininkų 
dene, New Yorke, Komunistų Knygyne, 50 E. 13th St., New 
Partijos generalis sekretorius Yorke.
Earl Browder aiškins naujus’ Konvencijos masiniame mi- 
Komunistų Partijos politinius tinge, be Browderio, kalbės ir 
ir organizacinius posūkius, kiti žymūs komunistų vadai, 
kaip juos nacionalė konvenci- taipgi bus ir meno programa, 
ja bus nustačius atsižvelgiant Kviečia visus. L. K. N. 
į greitesnės pergalės ant fa
šizmo ir 
reikalus.

Masinis 
paskutinė,
sesija. Tai, beje, bus didžiau- 

. šia konvencija. Jokios kitos 
kelio-1 partijos konvencija nesitiki 

i turėti tiek dalyvių, nors se- 
‘ nosios partijos į savo masinius 
mitingus svečius kviečia su 
veltui dalinamais tikietais, o
į komunistų mitingus norintie- ir krašto, 
ji ateiti visuomet turi užsimo
kėti. Matomai, masės aprokuo- 
ja esant verta užsimokėti. i

New Yorko . valstijoj skai- tautos vieningumo v. . . ....cius gimimų pirmais trim me
nesiais šių metų buvo 17 nuo
šimčių mažesnis už pernykštį 
skaičių tuo pat laikotarpiu.

Minint jaunuolių savaitę, 
Andrew A. Geller, 17 metų 
vaikinėlis, buvo paskirtas vie
nai dienai Brooklyno prezi
dentu. Tuomi vaikai akstinami 
į vadovybę atsakingų įstaigų

Anksti sekmadienio rytą 
kilusiame gaisre 3 aukštų na
me, 119 Nassau Ave., Brook- 
lyne, trys žmonės prarado gy
vastį ir 3 gaisragesiai sužeis
ta. Kiti trys namo gyventojai, 
Edward ir Veronica Miller ir 
jų giminaitė, išgelbėti iš antro 
aukšto.

Gyvenusioji trečiam aukšte 
Mrs. Agnes Clark, 46 m., iš
bėgo ant palangės liepsnojan
čiais marškiniais, kai žibintas 
ir nušoko ar nukrito ant že
mės. Ant vietos užsimušė. Jos 
vyras ir 12 metų duktė rasti 
apartmente jau mirę nuo gais
ro.

Pereitą sekmadienį porai va
landų užkliuvau į Botanišką 
Daržą. Gražuolės ružavosios 
vyšnios jau peržydėjusios ir 
aplink save apsiklojusios 
ra nubyrėjusių, švelnučių 
dėlių kaldra. Tik kur ne 
pašakėse, pavėsyje matosi
kėlė naujai pražydusių žiedų.

Patakėse, tarsi linksmautojų 
sveikinančios taurės, tulpės 
linguoja daugiaspalviais žie
dais. Šlaituose gaisru šviečia 

į azalejos ir jau yra daug kitų 
žiedų. Už savaitės, gal už po
ros, bus pinavijų ir anksty
bi ausiu rožių.

Ar Pažįstat “Poison Ivy”?
Daugelis išėję į mišką nu

kenčia nuo nuodingosios vijok- 
lės tik dėl to, kad jos nepa
žįsta. Botaniškame daržė, 
kampelyje prie laiptų į topo
lių alėją (pačią aukštumą) 
randasi ir “poison ivy” užpa
kaliniame darželio kampe. Pa
sižiūrėkite. G. M.

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

Minnie Doliner, 25 m. prisi
pažino esanti lioterijų perkup- 
čium. Ji užrašus nesinešiojo 
ant popieros piniginėj, bet už
rašius nematomu paišeliu ant 
savo riešelio.

Amerikos Motinos-lai- 
mingesnes Motinos

Sigrid Undset, autorė, kal
bėdama norvegiškoj radio pro
gramoj iš stoties 
Yorke,
vakarą pareiškė, 
kos ir Anglijos 
laimingesnės motinos už Hit
lerio pavergtų kraštų motinas. 
“Joms nereikia matyti laips
niškai nualkstančių iki mirties 
vaikų, jų mirties nuo ligų, at
neštų, karo, kurios naikina iš
badėjusius vaikus, kai gaisras 
mišką.”

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL. EVergree» 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
1 ’ iQ)į STANLEY MISIŪNAS

/ Ii z-Ml savininkas

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

' MKDIKALI8 IŠTYRIMAS $2.

or tva* $4950
*37 s0

TAIPGI

DR. ZINS
110 East 161h Si, N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonem ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




