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lenkų taryboje pa- 
kad eitų laukan iš 
tautinio apsigynimo 
gen. Kugiel ir vy- 

jėgų ko-

Argi mes nesakėme, kad 
londoniškės lenkų valdžios šu
lai yra anti-semitai ir fašistai?

O menševikai mus už tai 
niekino ir koliojo. Bet dabar 
socialistai 
reikalavo, 
valdžios 
ministeris
riausias ginkluotų 
mandierius Sosnkowsky.

Jie esą anti-semitai ir fašis
tai. Jie esą priešai Lenkijos in
teresų.

Ką dabar sakys Keleivis ir 
Naujienos, kurie už lenkų val
džią ištrėmime galvas guldė ir 
mus plūdo?_____  Chicago.— CIO unijų Po- 

Svarbiausia, žinoma, kad litinio Veikimo Komitetas 
Londono lenkai socialistai pra- visuotiname SU S įlinkime 
sikrapštė akis. Ilgainiui jie gal 16 d. ragino prez. Roo- 
ir visai susipras. Gana daug seveltą “išklausyti pareigos 
laiko jiems ėmė pažinti Kugiel | balso, apsiimti kandidatuoti 
ir Sosnkowsky. Vėliname, kad į prezidentus ketvirtajam 
mažiau laiko imtų pažinti pa-1 terminui, ir toliau 
čia valdžią ištrėmime, kad ji1 goriausiems savo 
neatstovauja Lenkijos intere- reikalams.
sų. . Sidney Hillman.

Visa tos valdžios i 
tamsi. < 
Tarybų Sąjungą buvo Hitleriui' CIO generalis pirmi- 
vertos kelių divizijų. įninkąs, pranešė, kad į komi-

Prezidentas Rooseveltas te-i>.toi° “L ®mil VTT 
betyli apie kandidatūrą ket- PIrm\n7Ink.as,_dldz™S,Aud-'L 
virtam terminui. Bet mes pi
liečiai neprivalome tylėti.

Labai teisingai Amalgamei
tų Rūbsiuvių Unijos konvenci
joj prabilo 
Jis pasakė: 
laukti. Mes 
ir prašyti,

tarnaut” 
krašto

i Sidney Hillman, CIO Po- 
istonja utinio Veikimo Komiteto 

Jos provokacijos prieš' pįrmininkas, ir Philip Mur-

Sidney Hillman.
Mes nebeturime 

turime reikalauti 
kad prezidentas

kandidatuotų. Mes turime or
ganizuoti komitetus Rooscvel- 
to išrinkimui. Tai mūsų gy
viausias reikalas.

Ką daro lietuviai piliečiai ? Washington. — Maskvos
Pas mus tebeviešpatauja radijas paskelbė, jog Sovie- 

graži tyla.
Ar ne laikas veikti?
Taip, labai laikas. Visos or

ganizacijos turėtų pasisakyti 
už ketvirtą terminą. Roosevel- 
tas klausys žmonių balso.

Be to, kai praei§ didžiųjų 
partijų konvencijos ir kandi
datai jau bus nominuoti, reikės 
ir lietuviams rimčiau įsitraukti 
į rinkimų, kampaniją. Gal pri
sieis visose kolonijose organi
zuoti lietuvių komitetus išrin
kimui Roosevelto.

Valstybės prokuroras Bid
dle daro baisiai daug klaidų— 
ir jas daro visuomenės kaštais. 
Štai, kad ir jo užsipuolimas 
ant Charlie Chaplino. Dabar 
aišku, kad užsipuolimas buvo 
nepamatuotas, nes pats Biddle 
visus kaltinimus atšaukė.

Bet kiek laiko išeikvota, 
kiek tūkstančių visuomenės do
lerių išmesta!

Kas jau kas, bet Biddle tu
rėtų žinoti įstatymus ir jų lai
kytis. Kai pats prokuroras 
juos laužo, tai kaip galima ti
kėtis, kad kiti žmonės jų griež
tai prisilaikytų ?

Atrodo, kad ir Meksikos ko
munistų įtaka smarkiai paau
go. Jų, konvencijoje dalyvavo 
atstovas Partido Revoluciona- 
rio Mexicano, kuri yra to kraš
to vyriausia politinė partija ir 
kuriai vadovauja prezidentas 
Camacho.

Komunistų Partija nutarė 
įstoti į Meksikos Revolicinę 
Partiją. Kad ji bus priimta, 
tai' nėra abejonės.

“Aukščiausias prezidentas” 
bandė joti ant “red baiting” 
kuino — iškeikė, išplūdo ko
munistus ir prašė SLA narius 
už jį balsuoti. Bet tas jo kui
nas pasirodė be kojų. Bago- 
čius nuo jo nukrito ir iškrito 
iš tos riebiai apmokamos vie
tos. Išėdė Mažukną ir pats iš- 
siėdė. Ar bereikia didesnės 
ironijos?

Kažin, kiek jis iš to visko 
pasimokins.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

AMERIKIEČIAI PASIEKĖ “HITLERIO LINIJA” ITALIJOJ
CIO Politinis Komitetas 
Ragina Rooseveltą Kandi 

datuot 4-tam Terminui

lų - Verpyklų Darbininkų 
Unijos.

Savo pareiškime, tačiaus, 
komitetas įspėjo amerikie
čius, jog “maža, bet galinga

SOVIETAI PER 20 NAKTĮ] 
PLEŠKINO GELŽKELIĮJ CEN

TRUS NACIĮJ UŽNUGARIU

tų lakūnai vėl atakavo na
cių naudojamą geležinkelių 
centrą Polocką, šiaurvaka
rinėje Baltarusijoje, naktį 
geg. 15-16. Raudonieji bom- 
banešiai užkure daug gais
rų ir septynis sprogimus 
tarp vokiečių traukinių ir 
karinių sandėlių. Visi So
vietų lėktuvai sugrįžo. Per 
Polocką eina penkios gele
žinkelių linijos.

Sovietų oro jėgos per ke
turias paskutines savaites 
20 kartų bombardavo vo
kiečių vartojamus geležin
kelių centrus, fabrikus, ka
reivines, sandėlius ir kitus 
karinius taikinius priešų

SENATO KOMISIJA REMIA 
AIŠKESNĮ TAKSŲ RILIŲ
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas kiek pirmiau priėmė 
sumanymą išleisti daug aiš
kesnes, paprastesnes taksų 
blankas. Dabar senato ko
misija finansiniais reikalais 
vienbalsiai užgyrė šį suma- 

I nymą.
Penktadienį visas senatas 

pradės svarstyti tą suma
nymą, pagal kurį trisdešim
čiai milionų amerikiečių ne
reikėtų pildyti painių taksų 
blankų. Taksai būtų tiesiog 
atskaitomi iš jų algų bei ki
tų pajamų tam tikrais regu-

Lenkų Katalikų Kunigui St. Orlemanskiui Jau Sugrąžintos Visos Bažnytinės Teisės
Springfield, Mass.— Vys

kupas Thomas M. O’Leary 
sugrąžino visas bažnytines 
teises lenkų katalikų kuni
gui Stanislovui Orlemans
kiui po to, kai Orlemanskis 
raštiškai atsiprašė vyskupą. 
O jis atsiprašė už tai, kad 
“iš pažiūros atrodo, jog aš 

mažuma” dar dveja tiek 
smarkiau atakuos prezid. 
Rooseveltą ir jo politiką. O 
ta mažuma tai reakcininkai, 
kurie stengiasi išgelbėt fa
šistų Ašį nuo galutino su
mušimo ir pervest Ameri
kos valdžią į atžagareivių 
rankas.

CIO Politinio Veikimo 
Komitetas, todėl, pasižadėjo 
dar veikliau šviesti piliečius 
ir organizuoti visose dir- 
byklose, miestuose, mieste
liuose ir kaimuose, kad už- 
tikrint Roosevelto išrinki
mą ketvirtajai tarnybai.

Sidney Hillman sakė, kad 
Rooseveltas “drafte pri
klauso 1-A klasei, o repub- 
likonų kandidatai visi tėra 
tik 4-F klasės vyrai.” • 

užnugarėje — 'Estijoj, Lat
vijoj, Baltarusijoj ir Vaka
rinėj Ukrainoj.

(Berlyno radijas sakė, 
kad Sovietai telkią daugy
bę kariuomenės linkui Bal
tijos kraštų ir linkui Rumu
nijos ir Lvovo, Vakarų Uk
rainos didmiesčio su svar
biuoju geležinkelių centru.)

Dideli būriai vokiečių 
lėktuvų Leningrado fronte 
kelis kartus mėgino ata- 
kuot Sovietų kariuomenės 
subūrimus. Raudonieji la
kūnai pasitiko priešus pir
ma, negu vokiečiai pasiekė 
taikinius. Tapo nušauta 15 
nacių lėktuvų, o kiti atgal 
nuvyti.

ATMUŠTAS NAUJAS JAPO
NU OFENSYVAS INDIJOJ

Cėylon. — Japonai daug- 
meniškai atakavo anglus- 
indėnus Daletme srityj, ry
tinėj Indijoj, 14 mylių nuo 
sienos tarp Burmos ir Indi
jos. Anglai atmušė žiaurias 
priešų atakas ir apvalė nuo 
japonų ilgoką vieškelio dalį 
į pietus nuo Kohimos.

bariais laikotarpiais — kas 
savaitė, kas mėnuo, kas pus
metis ir' t.t. Šitaip būtų iš
renkami taksai iš. asmenų, 
kurių metinės įplaukos yra 
tik iki $5,000.

nepaisęs” aukštesnėsios ba
žnytinės vyriausybės. Tas 
“nepaisymas” yra tame, 
kad kun. Orlemanskis, ne
atsiklausdamas vyskupo, 
nuvyko į Sovietų Sąjungą ir 
kalbėjosi su maršalu Stali
nu.

Už tai vyskupas 'buvo su-

AMALGAME1TAI UŽ
ROOSEVELTA KET

VIRTAM TERMINUI
Chicago. — Amalgameitų 

Rūbsiuvių Unijos suvažiavi
mas vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, užgirdamas prez. 
Roosevelto kandidatūrą ke
tvirtajam terminui.

“Amerikai reikia Frank
lin D. Roosvelto kaipo vai
ruotojo šiais lemiamaisiais 
metais. Joks kitas politikas 
neturi tiek patyrimų, joks 
kitas valstybės vyras neįro
dė tiek gabumų ir joks ki
tas žmogus visuomenėje ne
turi tokio žmonių pasitikė
jimo,” kaip prez. Roosevel- 
tas, sako Amalgameitų re
zoliuciją.

Diskusuodami darbinin
kų algas ir gyvenimo bran
gumą, delegatai iškėlė aik
štėn faktus, jog reikmenų 
pabrangimas reikalauja pri
dėt darbininkam daugiau 
uždarbio, negu buvo nusa
kyta vadinamoje “Mažųjų 
Plieno Kompanijų” taisyk
lėje. Taip pat buvo atžymė
ta, kaip pakilo fabrikantų 
pelnai.

Cordell JhilL Nepatvir
tina Paskaly Apie 

Vilnių ir Lvovą
___________ L__

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius, Cor
dell Hull pareiškė, kad ši 
šalis nesiūlė jokio plano dė
lei ginčų išsprendimo apie 
busimąjį rubežių tarp Len
kijos ir Sovietų Sąjungos.

Per porą paskutinių die
nų buvo skleidžiami gandai 
iš Londono, būk Amerikos 
valstybės departmentas ar 
koks jo valdininkas siūlęs, 
kad Sovietai padarytų tam 
tikras nuolaidas emigraci
nei Lenkijos valdžiai.

Buvo paąakojama, būk 
Sovietai gal užleistų Lenki
jai Lvovą ir net Vilnių, jei
gu būtų pavaryti kai kurie 
(fašistiniai) Sovietų priešai 
iš londoniškio Lenkijos mi- 
nisterių kabineto.

((Tie paskalai taip ir pa
siliko plikais gandais be jo
kio patvirtinimo.)

Ispanija Uždarė Nacių 
Konsulatų Tanžyre

London, g eg. 17. — Pasi
duodama spaudimui iš A- 
merikos ir Anglijos pusės, 
Ispanija uždarė Vokietijos 
konsulatą Tanžyre, šiaurva
kariniame Afrikos kampe.

Kun. Orlemanskis Atsiprašė Vyskupą už Tariamą Nepaisy
mą Bažnytinės Vyriausybės Ryšium su Kelione į Sovietus
spendavęs kun. Orlemanskį 
nuo bažnytinių apeigų ir į- 
sakęs jam' eit į vienuolyną 
neribotam laikui. Bet 
trejeto dienų vyskupas 
naikino tas bausmes ir

po 
pa- 
su-

oSli

Italijoj Amerikiečiai Nužygiavo 5 Mylias 
Pirmyn; Francūzai-Morokkiečiai .
Užėmė dar Keturis Miestelius

Anglai, amerikiečiai ir jmta iš. nacių praeitą sek-Neapolis, geg. 16. — Tal
kininkai vakarinėje Italijo- francūzai sudaužė visą va- madienį. 
je jau per 20 mylių suar- dinamąją priešų “Gustavo”
dė vokiečių 
apsigynimo liniją, nuo 
Giorgio miestelio iki Tyr
rhenian Jūros.

Aštuntoji anglų armija 
rytiniai- šiauriniame fronto 
gale užėmė pozicijas tik už 
vienos mylios nuo Casilina 
vieškelio ir tokiu būdu da-| atgal, kad amerikiečiai ir 
linai užėjo užnugarėn vo- (francūzai kai kur nepaspėja 
kiečiams Cassino apylinkė
je. Nacių parašiutįstai ir 
grenadieriai su tankais įnir
šusiai priešinasi.

Vokiečiai pradėjo sprog- 
dint Liri upės tvenkinius, 
leisdami vandenį ant ang
lų, prasiveržusių per Rapi- 
do upę.

FAŠISTINIU “MOTINU” 
LERMAS PRIES ROOSEVEL

TJ IR TALKININKUS
Detroit, Mich. — Prieš- 

rooseveltinė, prieš-talkinin- 
kiška organizacija vadina
mų Amerikos Mėlynosios 
žvaigždės Motinų su savo 
centru Detroite šėlsta, kad 
Rooseveltas “būtų sumuš
tas” ateinančiuose prezi
dento rinkimuose. Mėlynų
jų Motinų pirmininkė Rosa 
N. Farmer viešame susirin- 
kiine šaukė: “Po velniais 
Rooseveltą! 1944 m. mes tu
rime iššluot parazitus žydus 
ir komunistus iš valdininkų

Jugoslavijoj Siaučia Ko
va Visuose Frontuose
London. — Visuose Jugo

slavijos frontuose verda 
mūšiai tarp partizanų ir 
vokiečių. Vakarinėje Bosni
joje partizanai atmetė at
gal nacius, kurie buvo pra
siveržę į Sanski Most ir Sit- 
nica miestus; padarė hitle
rininkams didelių nuostolių, 
kaip pranešė maršalas Ti
to - Broz, vyriausias parti
zanų komanduotojas.

Kroatijoj, kitoj Jugosla
vijos dalyj, vokiečiai po įtū
žusių kautynių užėmė dar 
kelias gyvenamąsias vietas.

Partizanai susprogdino 
karinį vokiečių traukinį ant 
Ljubljanos - Trieste gele
žinkelio. Apie 300 nacių li
ko užmušta bei sužeista, o 
traukinių p r a v ažiavimas 
sustabdytas 14 valandų.

grąžino kun. Orlemanskiui 
visas parapijos klebono tei
ses, kai tik jis parašė atsi
prašymo laišką.

Sugrįžęs iš Maskvos, 
kun. Orlemanskis paskelbė

Jungtinių Valstijų ir An- 
(“Gustavo”) liniją, išskyrus tik penketą glijos šarvuotlaiviai ir nai- 

S. mylių tos linijos ties Cassi-, kintuvai žeria ugnį į vokie- 
no.
Amerikiečiai Nužygiavo

5 Mylias Pirmyn
Pietiniai vakarinėje ir vi

durinėje fronto dalyse na
ciai taip sparčiai traukiasi 
atgal, kad amerikiečiai ir

jų pasivyti. Talkininkai ap
siautė atsilikusias hitleri
ninkų grupes kalnuose ir 
sunaikins jas arba suims.

Amerikiečiai numaršavo 
beveik 5 mylias pirmyn nuo 
Santa Maria Infante ir už
ėmė kalną arti Castellono- 
rata. Santa Maria buvo at- 

tarpo Washingtone; taipgi 
iššluot ir parazitus anglus 
iš Amerikos.”
Toms neva motinoms duo

da pinigų Chevrolet auto
mobilių kompanija, General 
Motors skyrius. Jų vadas 
yra kapitonas Maines. Tos 
fašistinės motinos slaptai 
tariasi pu tokiais faŠistuo- 
jančiais elementais, kaip 
kun. Coughlin ir Gerald L. 
K. Smith. Su Mėlynosiomis 
Motinomis bendradarbiauja 
Ku Klux Klanas.

Nacių “Gustavo Linija” 
Faktinai Sutriuškinta
Neapolis, geg. 17.—Penk

toji amerikiečių - anglų ar
mija faktinai sutriuškino 
visą vadinamąją “Gustavo 
Liniją” nuo Cassino iki jū
ros, Italijoje, ir kai kur pa
siekė antrąją vokiečių apsi
gynimo liniją, kurią kores
pondentai praminė “Hitle
rio Linija.”

DARBVEDŽIŲ STREI
KAS SUSTABDĖ 61,000

DARBININKŲ

Detroit, geg. 17. — Dėl 
darbvedžių - formanų strei
ko negali tęsti darbo jau a- 
pie 61,000 dar bininkų 
Briggs fabrikuose, kur bu
vo dirbama karinių lėktuvų 
dalys.

paties-premjero Stalino žo-, parapijiečių džiaugiasi, kad
1 v • • i *1 6^1 • i • — 1 į 1 • • • • vi •džiais, kad Sovietų Sąjunga 
sutiktų bendradarbiaut su 
popiežium prieš persekioto
jus katalikų bažnyčios ir 
kad pats Stalinas laiko ne
leistinu dalyku persekiot 
katalikus.

3,000 kun. Orlemanskio 

čių pozicijas Formia apy
linkėje, vakariniame pajū
ryje. Tuomi jie padeda a- 
merikiečiams pėstininkams 
ir tankistams.

Naciai Traukiasi Atgal
A.trodo, kad naciai trau

kiasi atgal visoj linijoj tarp 
Tyrrhenian Jūros ir Liri 
upės klonio. Tik šiauriniai- 
rytiniame fronto gale, arti 
Cassino, hitlerininkai visu 
įtūžimu kovoja už kiekvie
ną pėdą žemės. Čia anglai 
tik mažu-pamažu stumia 
priešus atgal.

Lenkų kariuomenė į 
šiaurvakarius nuo Cassino 
atmušė smarkias vokiečių 
kontratakas; po to vieni ir 
antri liekasi senosiose savo 

’pozicijose.
Morokkiečiai Smarkuoliai.

Francūzų morokkiečių 
kariai daugiausia nuveikė, 
kaipo nacių Gustavo linijos 
triuškintojai. Naujausi mo- 
rokkiečįų laimėjimai yra’ 
užkariavimas San Giorgio, 
Annunziatos, Castelnuovo 
ir Casale miestelių.

Pietiniame fronto gale 
amerikiečiai persigrūmė per 
Lacivita kalną 2,000 pėdų 
aukščio ir užėmė Spigno 
miestelį. Vokiečiai pirm bė
gant sunaikino 98 procen
tus visų Spigno namų ir iš
plėšė iš gyventojų maistą ir 
drabužius. Amerikos kovū- 
nai taipgi paėmė Capo 
d’Agua miestelį.

Taigi per penkias ofensy- 
vo dienas talkininkai užėmė 
jau 23 miestelius bei aptvir
tintus kaimus ir atvadavo 
81 ketvirtainę mylią ploto 
nuo priešų.

Vakar talkininkai paėmė* 
nelaisvėn dar virš 1,000 Vo
kiečių. Taigi viso per pen
kias dienas suimta daugiau 
kaip 3,000 nacių.

Naujausias oficialis tal
kininkų pranešimas sakė, 
kad “susmuko organizuotas 
vokiečių pasipriešinimas” 
tarp Liri klonio ir francūzų 
užimto Ausonia miestelio.

Ausonia buvo vokiečių 
pulko štabo centras. Ją už
imdami, francūzai suėmė ir 
komandierius 194-to vokie
čių grenadierių pulko.

0

Lengvieji anglų bomba- 
nešiai atakavo Berlyną.

vėl matys mylimąjį dvasiškį 
einant savo pareigas be su- 
varžymų.

' Kun. Orlemanskis yra 
garbės pirmininkas Kosciu
sko Sąjungos, kurią jis su
organizavo remti lenkų ka- 

(Tąsa 5-tame pusi.)
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Mūsų Ofensyvas Italijoje

Jau kelinta diena Amerikos, Anglijos 
ir Francūzijos ginkluotosios jėgos veda 
ofensyvą prieš vokiečius Italijoje. Po 
kelių mėnesių “ramybės”, po nepasiseki
mų paimti strategišką punktą Cassino, 
staiga tame fronte užvirė smarkios ir 
žiaurios kovos. Viso pasaulio akys ir 
mintys buvo nukreipta į invaziją Euro
pon, į atidarymą antrojo fronto vaka
ruose prieš vokiečius. Buvo sakoma: 
Italijon talkininkai savo spėkas meta 
labai skūpiai, nes jas taupo dėl didžio
sios invazijos.

Tačiau dabar šis ofensyvas!
Pradžia gana gera, jau davė gana 

žymių ir teigiamų rezultatų. Vietomis 
priešas atmuštas per keliatą mylių. Ypa
tingai francūzai savo sektoriuje puikiai 
pasirodė. Jie priešą atvarė atgal per 
daugiau kaip septynias mylias ir laimė
jo keletą labai svarbių strateginių punk
tų.

Ofensyvas tebeina. Berlynas praneša 
apie vokiečių armijos naujus “pasitrau
kimus.” Atrodo, kad talkininkai pasi
nio j ę čia mušti priešą iki Romos ir už 
Romos.

Bet ar jau iš čia ir bus ta istorinė Eu
ropos invazija? Ne; negali būti. Italija 
su savo gamtiškomis priešo rankose 
tvirtovėmis negali būti tuo antruoju 
frontu. Taip buvo tais laikais, kai buvo 
padaryta pirmoji Italijon invazija, taip 
tebėra dabar. Todėl, manoma, šis ofen
syvas bus tiktai priemonė surakinti ir 
laikyti Italijoje kelioliką priešo divizijų, 
net dar priverčiant jį ištraukti jėgų iš 
okupuotų kraštų Balkanuose ir atsiųsti 
Italijon. Aišku, kad Jungtinių Tautų 
aukštoji komanda nekiš Italijon ginkluo
tu jėgų svorio, nes šis frontas negali 
būti sprendžiamuoju frontu.

z Italijoje talkininkų ofensyvas, tuo 
būdu, yra tiktai viena dalis didžiosios 
strategijos. O ta didžioji strategija, nu
statyta Teherano konferencijoje, tai in
vaziją Europos iš vakarų. Į tą pačią 
strategiją, kaip atrodo, įeina “ramybė” 
ir rytiniame fronte. Raudonoji Armija 
grupuojanti savo spėkas naujam ofensy- 
vui, supuolančiam su Amerikos ir Ang- 

* lijos ofensyvu iš vakarų. Tada tai ir bus 
visuotinas, didysis ofensyvas iš vakarų, 
rytų ir pietų, apie kurį kalbėjo Stalinas, 
Rooseveltas ir Churchillas Teherano 
konferencijoje.

Kada ir kur invazija iš vakarų bus 
pradėta, tai pasilieka militarinė slapty
bė. Ji gali prasidėti labai greitai, arba 
gali būti atidėta dar kelioms savaitėms. 
Tikrai težino tik keletas žmonių «visam 
pasaulyje. Šiandien aišku ir tikra tik vie
nas dalykas, būtent, kad invazija neiš
vengiamai bus.

Tie be perstojimo talkininkų oro jėgų 
puolimai ant Vokietijos ir okupuotų 
kraštų, be pertraukos daužymas pramo
nės ir komunikacijos centrų minkština 
priešo pozicijas ir ruošia dirvą invazi
jai. Tose atakose kasdien dalyvauja tūk
stančiai lėktuvų. Pasaulis nėra nei ma
tęs, nei girdėjęs tokios oro jėgų koncen
tracijos. Kiek toms jėgoms pavyks su
daužyti Hitlerio tvirtoves tuose pakraš
čiuose, per kuriuos bus invazija daroma, 
tai parodys tiktai pati invazija. Tiktai 
tdda ir bus galima pilnai įvertinti oro 
jėgų vaidmenį šiame karė. Italijoje pa
stangos oro jėgomis priešą sunaikinti 
neapsivainikavo laimėjimais. Tasai dar
bas tenka žemės jėgoms. Italija parodė, 
kad oro jėgos yra tiktai pagelbinės jė
gos ir šiame kare. (

Kun. Orlemanskis Serga

Iš Springfieldo pranešama, kad kuni
gas Stanislovas Orlemanskis, nesenai 
grįžęs iš Tarybų Sąjungos, susirgo. Jį, 
be abejo, sukrėtė tas faktas, kad vysku
pas O’Leary jį suspendavo nuo ėjimo ku
nigiškų pareigų.

Visas civilizuotas pasaulis stebisi tuo 
vyskupo O’Leary žygiu. Net ir republi- 
konų partijos organas “Herald Tribune” 
negali atsistebėti, kad vyskupas suspen
davo kunigą dėl to, kad jis nuvyko į Ta
rybų Sąjungą, kuri yra mūsų krašto ar
timiausia talkininkė, stipriausia talki
ninkė, mušanti bendrąjį priešą, fašizmą.

Nereikia nei sakyti, kad kun.. Orle
manskis, savo drąsiu žygiu, savo ke
lione, užsitarnavo kultūriškame, demo
kratiją mylinčiame pasaulyje pagarbos, 
ir užuojautos, o jo vyskupas — pasmer
kimo.

(Kai šis straipsnelis jau buvo surink
tas, atėjo žinių, kad vyskupas kun. Orle- 
manskį atspendavo. Aišku, jis tai pada
rė spaudžiamas visuomenės opinijos.)

Rooseveltas Apsiims Dar Vienam 
Terminui

Amalgamated Clothing Workers of 
America unijos prezidentas Sidney Hill
man padarė įdomų pareiškimą savo kal
boje, sakytoje tos unijos 14-tame dvime- 
tiniame suvažiavime, kuris prasidėjo 
praeitą pirmadienį Chicagoje. Jis teigė, 
kad prezidentas Rooseveltas atsiims dar 
vienam prezidentystės terminui, nes jis, 
Rooseveltas, jaučia žmonių pageidavimą, 
žmonių norą ir su juo jis skaitysis.
ULIŲ

“Aš žinau, kad jis (Rooseveltas) bus 
nominuotas. O ant mūsų gula atsakomy
bė, kad jis būtų išrinktas,” teigė p. Hill
man.

Hillmanas ragino suvažiavimo daly
vius, kurių suvyko apie 1,000, ne tik 
darbuotis išrinkimui prezidento Roose- 
velto, bet ir išrinkimui gerų, pažangių, 
demokratinio nusistatymo žmonių į kon
gresą.

Be abejo, p. Hillmano balsas bus iš
klausytas. Reikia nepamiršti, kad Hill
manas yra ne tik kriaučių unijos prezi
dentas, bet ir Amerikos Darbo Partijos 
pirmininkas.

Trumparegiai Suomiai Fašistai.
Vilnis rašo:
“Pranešimas iš Stockholmo sako, jog 

ten Suomijos valdžia skaitoma politiniai 
nesugebančia savo padėtį permatyti, 
taipgi trumparegiška ir klystančia, kad 
Amerika jai padės geresnes taikos sąly
gas gauti.

“Būdama tokia Suomijos valdžia atme
tė SSSR taikos sąlygas, sako švedai.

“Švedijoj, ir kitose šalyse, Suomijos 
valdžia jau matyti tinkamai įvertinama. 
Ji pasirodė tikrai kuo esanti.

“Gal būt, Suomijos ministeris Wash
ingtone, p. Procope, perdėdamas rolę ir 
įtekmę, vilioja savo vyriausybę pažadais. 
Bet mūsų vyriausybė, bendrai su Brita
nijos ir SSSR, jau padarė pareiškimą, 
davė ultimatumą Suomijos, Vengrijos, 
Rumunijos ir Bulgarijos valdžioms, kad 
jos mestų kariavę, nes kitaip jos nuskęs 
sykiii su Hitleriu. Jos bus laikomos ly
giai atsakomingos už karo kriminalys- 
tes, kaip ir Hitleris ir kiti ašies lyde
riai.

“Švedai sako, kad Suomijos valdžios 
trumparegystė kliudo jai permatyti, kad 
Hitleris jau smunka, kad jam ateina ga
las. e

“Suomijos valdonus gal kiek ramina ir 
riksmas Amerikos izoliacininkų ir kitų 
anti-Sovietinių elementų. Bet naudos iš 
to Ryti ir Tanner neturės.

“Kada karas pasibaigs, jei ji laikysis 
iki galo karo, ji bus baudžiama su kitais 
karo kriminalistais. Tūli kongresmanai 
ir senatoriai, f asistuojanti laikraščiai 
galės kiek pašūkauti apie tai, bet tai visa, 
ką jie galės daryti. Išsiteisinti už karo 
kriminalystes Ryti, Tanner ir kompani
jai jie negalės padėti.”
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KRYŽIOKO DŽIAUGS
MAS

“Teismas nedavė čarteHo 
bimbininkų ‘Lietuvos Pa- 
gelbai’,” džiaugiasi Chica- 
gos menševikų organas (N., 
geg. 12 d.). Ko čia taip rei
kėtų džiaugtis? Reikėtų 
tiktai teismą už tai pa
smerkti, neš tai reiškia, kad 
tasai teismas išeina prieš 
lietuvių interesus. Bet kry
žiokas džiaugiasi. L a i 
džiaugiasi. Dėlei to teiki
mas Lietuvai pagelbos ne
nukentės. Demokratiniai 
lietuviai rėmė ir rems nuo 
karo nukentėjusius lietuvius 
ir siųs jiems pagelbą.

Kiek mums žinoma, Lie
tuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas norėjo įsikorpo- 
ruoti New Yorko valstijoje, 
bet nepavyko. Dalykas štai 
kame: čia yra toks įstaty
mas, kad inkorporavimo ap
likaciją turi užgirti teisė
jas. Čia, matyt, pasitaikė, 
kad tas teisėjas, prie kurio 
buvo advokato kreiptasi, 
nemyli lietuvių ir priešin
gas suteikti pagelbą savo 
broliams anoje pusėje van
denyno. Jis ir atsisakė už
girti tą aplikaciją. Tai ir 
viskas.

Iš to daryti baisiausį da
lyką ir, tuo pasinaudojant 
kenkti pašalpos darbui, de
moralizuoti lietuvių visuo
menę, gali tiktai lietuvių 
tautos ir žmonių priešas. 
Visi nuoširdūs ir patriotin- 
gi lietuviai dar kiečiau su- 
glaus savo eiles ir tą pra
kilnu žmoniškumo darbą 
varys pirmyn.

VeL PRIEŠ JUNGTINES 
TAUTAS

Naujienų redaktoriui ne
patinka Amerikos, Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos bend
ras pareiškimas Hitlerio 
talkininkėms Suomijai, Bul
garijai, Vengrijai ir Rumu
nijai. Pirmiausia, jis dar 
vieną didelę ašarą nulieja 
už Suomiją, kuri visi trys 
metai tarnauja Hitleriui. 
Girdi: “Tenka apgailestau
ti, kad tarp tų šalių, kurias 
reikia raginti nutraukti ry
šius su naciais, yra Suomi
ja.” Vadinasi, jo suprati
mu, reikėjo palikti Suomiją 
ramybėje, tegul ji tuos ry
šius su naciais palaiko ir 
toliau ir padeda naciams 
kariauti prieš Jungtines 
Tautas. Gaila jam ne tų 
žmonių, kuriuos naciai žudo 
ir naikina, o suomiai jiems, 
naciams, padeda, bet Suo
mijos!

Toliau skaitome:
“Nežinia, kaip plačiai šitas 

įspėjimas pasieks gyventojus 
minėtose keturiose šalyse.

“Antra vertus, jeigu tų ne
laimingų šalių žmonės jį iš
girs, tai ką jie darys? Ką jie 
galės daryti?

“Norint pasitraukti iš ka
ro, jie turi sukilti ir nuversti 
savo valdžias. Bet karui be
einant tokie sukilimai įvyks
ta labai retai.

“Išeities beveik nėra. Są
jungininkų dokumentas jos 
žmonėms neparodė. Jisai tik
tai grasina, nesuteikdamas 
vilties.“ (N., geg. 13.)

Netiesa, kad karui beei
nant tokie sukilimai nega
limi arba neįvyksta. O kaip 
su sukilimu prieš caro val
džią karui beeinant?

Taigi, išeitis yra ir ją są
jungininkai tų keturių ša
lių žmonėms aiškiai paro
do: Kai mūsų armijos mu
ša priešą iš lauko pusės, jūs 
sukilkite iš vidaus!

Tame grąsinime išeities 
neranda tiktai tie, kurie 
jos nenori rasti. Neranda

tie, kurie nori pakenkti 
Jungtinėms Tautoms ir pa
tarnauti naciams. Neranda 
tie, kurie tų kraštų žmones 
nori apgaudinėti ir palai
kyti juos ilgiau nacių oku
pacijoje.

KLERIKALIšKAS 
NONSENSAS

Kunigų Draugas (geg. 13 
d.), dar kartą prisiminda
mas apie kunigą Orlemans- 
kį, nuklieda sekamą:

“Todėl katalikų anglų kalba 
leidžiamas žurnalas “Ameri
ca“ visai teisingai stato klau
simą: ko Stalinas nori iš 
Jungtinių Valstijų, ko negalė
tų pasiekti normaliais diplo
matiniais keliais? Kiekvienas 
sąmoningas Amerikos pilietis 
jaučiasi užgautas, kad Stali
nas daro tokį afrontą ir ap
lenkia Jungtinių Valstybių 
užsienių departamentą? Ar. 
kun. Orlemanskis yra pasi
rinktas “Stalino žmogus“ or
ganizuoti spaudimą į valsty
bės departamentą ir vesti čia 
Maskvos propagandą? Taip 
atrodo. Toks Stalino elgesys

ilė kiek nepadeda, Jungtinių 
Tautų .vieningumui stiprinti.
Išeitų, kad kun. Orleman

skis slaptai nuvyko į Mas
kvą“ ir padarė kažin kokį 
suokalbį . prieš Amerikos 
valdžią. Betgi tai yra gryna 
nesąmonė. Pats valstybės 
sekretorius Hull pareiškė, 
kad valstybės departmentas 
puikiai žinojo apie kun. Or- 
lemanskio kelionę ir išdavė 
jam tai kelionei pasportą.

Tai ko čia klerikalai ka
binėjasi? Tai aišku, kad jie 
stengiasi panaudoti kiekvie
ną dalykėlį pakurstymui 
Amerikos valdžios ir žmo
nių prieš Amerikos talki
ninkę.

Be to, Draugas pasiima 
sau teisę kalbėti valstybės 
department© vardu. Juk jei
gu kun. Orlemanskio misija 
būtų jau tokia Amerikai 
pavojinga ir laikoma Stali
no suokalbiu prieš mūsų 
valstybei departmentą, tai, 
aišku, pats tas departmen
tas tartų savo žodį ir ne
prašytų Draugo štabo jį už
tarti bei apginti.

Naminis Frontas
Aliejaus Kurui Prašymams 

Formos Bus Išsiuntinėtos 
Birželio Mėtn.

Paprastos re-aplikacijos for-
mos sekančiam sezonui alie
jaus kuro racionavimui bus iš
siuntinėjamos visiems vartoto
jams pradžioje birželio, pa
reiškė Chester Bowles, Kainų 
Administracijos Įstaigos ad
ministratorius.

“Mes specialiai kreipiamės 
į vartotojus sugrąžinti šias iš
pildytas formas jų vietinėms 
Karo Kainų ir Racionavimo 
Įstaigoms laike septynių die
nų po to, kai jie gaus tas for
mas,“ pasakė Bowles. “Jeigu 
šios formos bus sugrąžintos 
greitu laiku, įstaigos galės su
tvarkyti jas nedelsdamos ir 
taip pradėti išduoti racionavi
mo kuponus liepos 1 d. Anks
tyvas kuponų išdavimas padės 
paliuosuoti sandėlius ir leis 
vartotojams apsirūpinti kuru 
ankstyvą rudenį, kada preky
bininkų trokai ir kitos perve
žimo priemonės ne taip užim
tos.“
OPA Numuša Sviesto ir Mar

garino Taškų Skaičių
Kainų administratorius Ches

ter Bowles paskelbė, kad pa
sitaisius ištekliams, racionavi
mo taškų vertė sviestui bus 
nuo 16 taškų numušta iki 12 
taškų svarui, pradedant nuo 
balandžio 30 d. (sekmadienį).

Margarino taškų vertė bus 
numažinta iki 2 taškų nuo 6 
taškų.

Šitie sumažinimai paryškina 
pakeitimus -racionavimo taškų 
verčių mėsai ir pieno produk
tams per gegužės mėn. Nau
josios .vertės galioja nuo ba

landžio 30 iki birželio 3 d., 
1944 m.

Mėsai racionavimo taškų 
vertė įvairiems jautienos pjo
vimams yra pakelta sekančiam 
mėnesiui, dėlto, kad jautienos 

| pareikalavimas padidėjo ir 
viršija esamus išteklius. Ver
šienai tašku skaičius lieka ne
pakitęs. Taškų vertė avienai 
numušta maždaug 50 procen
tų, tam, kad jos būtų vartoja
ma daugiau ir greičiau išga
benama lengvo svorio avių, ka
dangi kai kuriose avių augini
mo srityse sunaikintos ganyk
los. i . f*

i

Astuonios Anksčiau Racionuo- 
tos Daržoves, Dabar Lluosos 

Nuo Taškų
Astuonios racionuotos dar

žovės įtrauktos į laisvo nuo 
taškų konservuoto maisto są
rašą balandžio 3 d. iki birže
lio 3 d. laikotarpiui, pareiškė 
kainų administratorius Ches
ter Bowles.

Tai buvo padaryta todėl, 
kad norima turimus išteklius 
sandėliuose išskirstyti vartoto
jams, kad sudaryti vietą nau
jiems produktams. Manoma, 
kad kai tik senieji ištekliai 
bus suvartoti, taškų skaičius 
konservuotam maistui bus vėl 
atstatytas.

Naujieji, laisvi nuo taškų, 
produktai yra: tomatos, kuku
rūzai, asparagus, burokai, ža
lieji lapuočiai, špinatai, skar
dinėse juodieji žirniukai ir 
garbanzos pupos.

Kitas maistas, - kuriam nu
mušta taškų vertė: spaghetti 
padažas, sriubos, vynuogių ir 
tomatų prezervai, obuolių,

Krąntan privežamoji pervaža, apkrauta trokais su 
amunicija 5-sioš armijos pulkams artinasi Anzio prie- 
plaukon. Užpakalyje matosi apgriauti bildingai. (Fe-
derated Pictures). '

vynuogių, slyvų marmeladas, 
kepejo marmeladas ir vaisių I 
sviestas.

Valgiai, kuriems taškų ver
tė padidinta: cranberries ir 
cranberry košė, tomatų sun
ka didelėse skardinėse, skardi
nėse ar buteliuose sausos pu
pelės (išskiriant sojos pupeles, 
juodąsias ir garbonzos), toma
tų catsup’as, Chili padažas, 
aviečių ir braškių uogienės.

Kainų administratorius C. 
Bowles, paskelbdamas naują
sias taškų vertes, pareiškė: 
“žinau, kad žmonės stebisi, 
kodėl mes nuolat mažiname 
taškų vertę kai kurioms daržo
vėms per paskutiniuosius ke
lis mėnesius ir, tuo pat laiku, 
pakartotinai sakome, kad taš
kų vertė šiais metais vėliau 
turės būti pakelta.

“Trumpai, štai priežastys: 
skardinėse vaisių ir daržovių 
ištekliai, išsilikę nuo praėju
sių metų, turi būti suvartoti, 
kad sudaryti vietą naujiems 
ištekliams. Tai ne tik kad pa- 
liuosuos sandėlius naujiems iš
tekliams, bet taip pat padrą
sins gamintojus pristatyti švie
žio maisto tiek daug, kiek ga
lima.

“Kada bus atsikratyta 1943 
metų išteklių, daugumai mais
to taškų vertė turės būti at
statyta, kai kuriam pakelta. 
Dabartinė žema taškų vertė 
konservuotoms daržovėms gali 
būti palyginta su senovišku 
metų pabaigos išpardavimu. 
Kada užsigulėjusios prekės iš
nyks, aukštesnės “taškų kai
nos“ bus atstatytos, kad iš
skirstyti lygiai per visą atei
nančią žiemą.

Gegužes 22 Bus Švenčiama 
Tautine Laivininkystės Diena

Praėjusią savaitę preziden
tas Rooseveltas paskelbė gegu
žės 22 d. kaipo tautinę laivi
ninkystės dieną. Kongreso ak
tu ir prezidento proklamacija, 
toji diena paskirta Jungtinių 
Valstijų prekybinio laivyno 
tikslų ir atsiekimų peržvalgai.

Pre z i d e n to p ro k 1 a m ac i j o j e 
pareiškiama, .kad “daug tūks
tančių Amerikos vyrų ir mote
rų vargo ilgas valandas prie 
laivų statybos bei fabrikuose, 
kad galimai trumpiausiu laiku 
pastatyti pakankamai laivų ne 
tiktai numatomajai 1936 me
tų Prekybos Laivyno Akte, bet 
taip pat nenumatytai globali
nio karo programoms,“ ir kad 
“daug vyrų jau atidavė savo 
gyvybes, ir tūkstančiai kitų 
kasdien rizikuoja savo gyvy
bėmis mūsų laivuose skrosda
mi pavojingas jūras, kad ga
lėtų pristatyti reikalingas me
džiagas ir vyrus toli išbarsty
tiems kovos laukams.”

Skelbdamas tautinę laivinin
kystės dieną, prezidentą^ pa
reiškė, kad “pritinka, kąd pa
triotizmas, drąsa, pasiaukoji
mas ir darbas tų vyrų ir mo
terų, tiek ant kranto, tiek jū
rose, būti! viešai pripažinti.“ 
1A. : OWL 

Schenectady. N. Y.
Žineles iš Musų. Kolonijos

Pas mus darbai pilniausia- 
me įsisiūbavime eina gerai. 
Darbininkai drūtai yra organi
zuoti, tai darbo sąlygos geros, 
8 vai. į dieną, 40 vai. į savaitę. 
Kas dirbama viršaus to, tai 
mdkdma laikas ir pusė, o už 
darbą sekmadienį dvigubai.

American Locomotive Co., 
kur pirmiau gamino tankus, 
tai dabar gamina vien lokomo
tyvus (garvežius), taip patvar
kė v.yriausybė, nes jie yra labai 
reikalingi. Vien iš Sovietų Są
jungos gauta Užsakymas ant 
3,000 garvežių. Tą' užsakymą 
gavo Baldwin Locomotive 
Works, Philadelphijoj, bet, kad 
greičiau pagaminti, tai dalį 
darbo duoda kitoms kompani
joms. Mūsų dirbtuvė gavo apie 
1,000 užsakymą, jau trečią 
šimtą gamina. Prižiūrėtoju yra 
Simanas Rauga iš Rostovo, 4 
metai Amerikoj, angliškai silp
nai kalba, bet mokosi. Sako, 
kad kolegiją lankydamas mokė
si vokiškai, o dabar atvyko į 
šalį, kur jam reikalinga anglų

(Tąsa 3-me pusi.)
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•o Shenandoah, Pa.
Svarbios Prakalbos

Gegužės (May) 21, She- 
nandoah’ryje įvyks labai svar
bios prakalbos, prasidės 2 vai. 
dieną, Miners Hall, kampas 
Main ir Oak Streets. Kalbės 
žymus žurnalistas ir autorius 
daugelio knygų Rojus Mizara, 
dienraščio Laisvės vyriausias 
redaktorius. Jis aiškins vėliau
sias žinias iš karo frontų ir nu
rodys, kokia bus Lietuva po 
karo.

ROJUS MIZARA
Laisves Redaktorius

Taipgi bus puiki dainų pro
grama. Dainuos Stasys Kuz
mickas ir Violet Kuzmickienė.

Kviečiame skaitlingai susi
rinkti, išgirsti svarbių prakal
bų ir malonios dainų progra
mos. Rengėjai.

New Haven, Conn.
New Haveno teatrininkų 

grupė susimokino trumpą tri- 
veiksmį veikaliuką, dramą “Dė
dės Silvestro Kieme,” kuris bu
vo perstatytas 30 d. balandžio.

Buvo ta pat grupė užkviesta 
atvažiuot į Bridgeportą ir per- 
statyt viską bridgeportiečiams. 
Bridgeportiečiai yra geri new- 
haveniečių kaimynai ir draugai 
ir tokiu būdu nebuvo galima 
atsisakyt nevažiuot ir neparo
dyt geriems savo draugams tą 
ką New Haveno publika matė 
ir girdėjo.

Gegužės 6 d. atvažiavomi 
mes 4, tai aš su savo drauge ii 
draugai šukaičiai, radome dai 
tik komisiją prie baro besiruo
šiant, o mes palikom New Ha- 
veną 6 vai. Susipažinę, pasi
sveikinę su dr-gais bridgepor- 
tiečiais pradėjom kalbėtis apie 
pasaulinius dalykus ir apie rin
kimą Lietuvos žmonėms drapa
nų. Tuojau viens iš draugų 
pakvietė parodyt, kiek jau turi 
surinkę drapanų dėl Lietuvos 
žmonių. Bet bridgeportiečiai 
draugai ir prisipažinę, kad 
mus negali subytyt drapanų 
rinkime. Tiesa, ir Bridgepor- 
to draugų pasidarbavimu su
rinkta gerų drapanų. Aš paaiš
kinau draugams, kaip mes dar
bavomės ir darbuojamės toje 
linkmėje, tai turime ir pasek
mes. Mes 7 d. gegužės yėl pri- 
pakavom 2 didelius baksus iš
valytų ir sutaisytų drapanų, 
gal kaip šie žodžiai pasieks 
skaitytoją, tai jau baksai su 
drapanomis bus Centre.

Bridgeporto draugams ne- 
reik nusimint, kad nesubytina 
New Havenąf nes dar rinkimas 
ir siuntimas drapanų nepasi
baigė, dar tik pradžia.

NEWARK, N. J.
KONCERTAS ir ŠOKIAI
Rengia Sietyno Choras kartu su Rusų Darbininkų Choru

Įvyks šeštadienį, Gegužės (May) 20
BUS RUSŲ SALĖJE

53 Broome Street Newark, N. J.
Pradžia 7:30 Valandą Vakare

Įžanga 65 centai • Taksai Įskaityti

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Širdingai kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti šiame 
gražiame parengime.

SIETYNO CHORAS.

Bridgeporto publika vėluoja, 
nenori atsilankyt kaip garsyta 
laiku, neskaitlingai, tingiai 
pradėjo rinktis, bet prisirinko 
pilna svetainė.

Po perstatymo veikalo pasi
teiravau pas kelis draugus- 
dr-ges: na, kaip patiko veika
las, kaip lošėjai roles savo at
liko? Gavau įvairių atsakymų, 
o daugiausia tai, kad pats vei
kalas labai trumpas. Tai čia, 
draugai, jau ne lošėjų kaltė. 
Lošėjai* ir taip pailgino pro
gramą, aiškinau draugams, nes 
mes turėdami savo tarpe lošėjų 
grupėje dainininkų ir savo pia
nistę, tai dar prie veikalo pri
dėjome .keletą liaudies dainelių. 
Gavau atsakymą, o tai tos dai
nos nepriklauso prie veikalo! 
žinoma, kad ne, atsakiau. Bet 
vienaip ar antraip žmonių pri
sirinko pilna salė, kaip New 
Havene, taip ir Bridgeporte ir 
kaip viename, taip ir antrame 
mieste rengėjams davė geras 
pasekmes.

Bridgeportiečiai gerai pavai
šino lošėjus. Susodino prie 
dviejų didelių stalų ir vaišino 
vištiena, degtine, alum, keik- 
sais, kava ir įvalias viskuo ap
krovė stalą, atrodė, kad ten ti
kros vestuvės. Varde lošėjų ir 
taip, kurie buvome bridgepor- 
tiečių vaišinami, tariu didelį ir 
draugišką ačiū jums, draugai!

A. Mason.

So. Boston, Mass.
Brangus lietuvi, Bostone ir 

apylinkėj 1 Mes, Lietuvai Tei
kimo Pagelbos Komitetas, pra
šome jus į pagalbą, kuri mums 
labai reikalinga. Kas tik jau
čiatės lietuvis, kas tik trokšta
te greitesnės pergalės ant Hit
lerio ir jo plėšikiškos šaikos, 
tai yra jūsų pareiga prisidėti 
šiame mūsų darbe, kad padė
jus mūsų broliams, sesutėms, 
tėvams ir giminėms Lietuvoje.

Visi žinome, kaip hitlerinin
kai baisiai nuteriojo Lietuvą, 
ten bus didelis reikalas drabu
žių ir kitų reikmenų. Daug ge
ros valios žmonių aukoja dra
bužių ir daugelis dar aukos. Su 
gegužės 15 diena mes atidaro
me krautuvę, 500-A E. Broad
way, So. Bostone, kur bus pri
imami ir taisomi drabužiai. 
Kas tik turite atliekamų gerų 
viršutinių ar kitokių drabužių, 
vyriškų ar moteriškų, tai pra
šome juos atnešti ar atvežti į 
nurodytą vietą. Taipgi prašo
me prisidėti ir su darbu, nes 
jie reikalinga išvalyti ir sutai
syti, paruošti, pirm jie bus 
siunčiami j centrą.

Iki šiol mes gausiai teikė
me pagalbos lietuviams kovo
tojams ir lietuviams giliau j 
Sovietų Sąjungą pasitrauku
siems; greitai atsidarys tiesiog, 
proga teikti tą pagalbą Lietu
vai, nes Lietuvos išlaisvinimas 
neužilgo bus atliktas.

Nedėlioj, gegužės 21 d., 3 
vai. po pietų, Piliečių Kliubo 
kambariuose, 376 W. Broad
way/ įvyks susirinkimas, kur 
bus aptarta, kaip sėkmingiau 
organizuoti drabužių, rinkimo 
kampaniją, jų taisymą ir pa
siuntimą. Visus ir visas prašo
me atsilankyti.

A. Dambrauskas.

NEWARK, N. J.

Tai penki komiteto .nariai, Povilas Rotom skis ir Raudonojo Kryžiaus Executive Direc
tor Gustave G. Meyer. Tai pirmas dešinėje pusėje. Jam komiteto pirmininkas J. Ma
žeika perduoda čekį. Paskui seka: trečias P. Rotomskis, ketvirtas užrašų sekr. J. Ur
bonas, penktas direktorė Sherbinienė, šeštas direktorius D. P. Lekavičius ir septintas 

finansų sekr. K. Kairys.
------------------H--------------------------------------------------------- —---------------------------------------------------

ir

ir

Pittsburgh© Lietuvių Vienybės 
Komiteto Karo Laimėjimui Fi
nansinė Atskaita Aukų Rinki
mo Pirkimui Ambulansų Ame
rikos Raudonajam Kryžiui 

Lietuviams Kareiviams
Sovietų Sąjungoje

Pereitų metų vasario 28 
kovo 28 dienomis buvo progre
syvių lietuvių sušauktos dvi 
konferencijos. Pirmoji konfe
rencija buvo šaukiama visų 
lietuvių draugijų . Pittsburghe 
ir apylinkėj. Delegatams susi
rinkus, pasirodė, kad daugiau
sia progresyvių. Apdiskusavus 
svarbą, nutarta išrinkti komi
tetą, surinkti aukų ir nupirkti 
du ambulansus — vieną Ame
rikos Raudonajam Kryžiui ir 
kitą lietuviams, kovojantiems 
Sovietų Sąjungoj, Raudonojo
je Armijoje.

Tuojau po pirmos konferen
cijos fašistai pradėjo šaukti ki
tą lietuvių konferenciją. Pro
gresyviai, manydami, kad tuo- 
mi pačiu tikslu konferencija 
šaukiama ir vėl renkame dele
gatus iš progresyvių draugijų 
ant kovo 28 dienos, kad susi
vienijus visiems dirbti tą taip 
svarbų darbą, kad greičiau ka
rą laimėti. Bet pasirodė, kad 
progresyvių apsirikta. Atėjus 
tai dienai, pasirodė, kad fašis
tų nuomonė visai skirtinga. 
Jie, matydami, kad jie visai 
mažumoj, pabėgo. Progresy
viai, pasilikę svetainėje, už
tvirtino pirmosios konferenci
jos tarimus ir tą komitetą, iš
rinktą pirmoj konferencijoj. Ir 
nutarta pradėti užsibrėžtą dar
bą, nekreipiant jokios atydos 
į jokius fašistų skerspainius.

Taip ir buvo daroma. Kvie- 
tėm laiškais ir per mūsų spau
dą visas Pittsburgho ir apylin
kės draugijas, kuopas, pavie
nius ir parapijas. Kadangi nei 
parapijos, nei didžiulės drau
gijos nesidėjo, todėl, kad tas 
draugijas atžagareiviai vado
vauja, kurie nenori karo pa
baigos, tai turėjome surinkti iš 
mažųjų draugijų ir šiaip ge
ros valios žmonių. Mes tą pa
darėm, nežiūrint fašistų riks
mo.

Kovo 19 dieną, koncerte, 
įteikėm Amerikos Raudona
jam Kryžiui “station wagon” 
vertės $1,350. Todėl, kad Am. 
Raud. Kryžius iš komiteto rei
kalavo vietoj ambulanso, “sta
tion wagono.” Antrą pusę su
mos surinktų aukų, taipgi $1,- 
350, įteikėm Sovietų Sąjungos 
konsulato atašei Povilui Ro- 
tomskiui pasiųsti Sovietų. Są
jungoj lietuviams kovūnams. 
Jie žinos, kas jiems reikalin
giausia, tai ir įsigys (nusi
pirks).

Dabar mes parodysime vi
suomenei, kaip mūsų veikėjai 
ir veikėjos it^visi geros valios 
žmonės, surinko tą reikalingą 
sumą. Mes nebeskelbsime vi
sų aukautojų, kurie ant blan
kų surašyti, todėl, kad visur, 
kur b.uvo aukų surinkta, buvo 
paskelbta mūsų veikėjų arba

Pittsburgho Žinios Linden, N. J

parengimo pelnas $32. 
8-tas Apskritys konferen- 

nutarė ir aukojo $50.
147-ta kuopa per Anną

sekretorės, kaip tik blankos 
buvo gautos.

Pirma, suaukauta vasario 28 
d. dalyvavusių delegatų $33. 
Toj pačioj dienoj sveikinimas 
konferencijos nuo LDS 142 
kuopos $5. Antroj konferenci
joj, kovo 28 dieną sukelta 
$32. Lietuvių Moterų Progre- 
syvio Kliubo ir LLD 87 kuopos 
nuo
LDS 
ei joj 
LDS
E. Evolgą $37.50. Iš Steuben
ville, Ohio, Lietuvių Brolių 
Kliubas per W. Pičkauską 
$10.* Nuo LDS 10-tos kuopos 
per J. Yasodavičių $2. Iš Wil
merding, Pa., ant blankų per
F. Wilka $136. Koncerte bir
želio 27 d., 1943, surinkta au
kų $113.60. Iš Washington, 
Pa., draugijų parengime per J. 
Mitchell $39.35. Iš Springdale, 
Pa., per Jos. Chuplis $10. 
McKees Rocks N. Milich per 
Mažeiką $5. Steubenville, O. 
per M. Gaberis $8.55. Boggs 
and Bull per H. Kairienę $5. 
II. Kairienė surinko ant blan
kų $24.85. J. Varnagiris ant 
blankų surinko $2, E. K. Slie- 
kienė ant blankų $4. H. Kai
rienė ant blankų $4.75. Iš Wil
merding, Pa. per F. Wil k as 
$94.30. LDS 142 kuopos per 
J. Mažeika $300. Jack Nolan, 
Steubenville per St. Ordą $25. 
Iš New Kensington per J. Ya
sodavičių surinkta ant blankų 
$10.50. Steubenville LLD 107 
kuopos parengimo pelnas per 
A. Gaber $95.44. Nuo S. Ordos 
surinkta ant blankos iŠ Steu
benville $12.85. Už tikietus 
knygučių. Už tikiet. knygučių 
per J. Yasodavičių $16.80. Už 
knygučių tikietus per J. Brie
dis $20.16. Iš North Saidės 
Draugijų nuo parengimo pel
nas $88. Per tą patį parengi
mą surinkta aukų $48.35. Per 
S. Viltrakys iš Esplein $5. M. 
Budnikas už knygutes $3.36. 
Iš Washington per A. Griaulys 
$50.40. D. P. Lekavičiaus su
rinkta ant blankų $30. H. Kai
rienės surinkta ant blankų 
$30. Iš Muse, Pa. per M. Sa- 
vukaitienę surinkta ant blan
kų $100.05. Iš Wilmerding per

blankų 
per G. 
knygu- 
Rocks

K. Matakas ant 
$302.66. Iš Braddock 
Urbaną ant blankų ir 
čių $107.05. McKees 
per Sherbinienę už knygutes
$57.12. C. Lucas $3.36, surink
ta ant khygučių Coal Center. 
Ant knygučių surinkta per P. 
Valatkevičių $10.36. T. Kez- 
mirienė už knygutes $6.72. 
Jos. Kezmers už knygutes 
$6.72. M. Savukaitienė už kny
gutes $26.88. M. Chesnienė ant 
knygučių $3.36. J. Mauragie- 
nė ant knygučių $3.36. U. Na- 
čajienė ir Padubonis ant kny
gučių $3.36. M. Vilienė ant 
knygučių $3.36. E. K. Sliekie- 
nė ant knygučių, $6.72. J. Ga- 
taveckas ant knygučių $10.36. 
A. Martins per J. Gatavecką 
ant knygučių $3.36. Carnegie 

per J. Gatavecką ant blankų 
$14.60. M. Barkulienė per 
Paulauskienę ant knygučių 
$3.36. S. Orda per Yablonskie- 
nę ant knygučių $3.36. D. P. 
Lekavičius ant knygučių $17.- 
08. V. Sherbinienė ir Mažeika 
$84. H. Kairienė ant knygu
čių $8.40. Aliquippa per Ka- 
valauskienę ant blankų $19. 
J. Chuplis ant knygučių $3.64.

1943 lapkričio 27, per pa
rengimą aukų surinkta $40.40. 
Per parengimą parduota mais
to už $3. J. Briedis ant kny
gučių $3.92. M. Bunikas ant 
knygučių $1.96. S. Orda per
J. Mažeika ant knygučių 
$27.44. J. Urbonas ant knygu
čių $30.24. J. Urbonas ant 
blankų $80.

Lapkričio 27 d. 1943 m. nuo 
parengimo pelnas $27.24. LDS 
142 kuopos per J. Miliauską 
$300. Nuo A. Pipiro ant blan
kos $20. Ona Chernauskienė 
ant blankų $10. J. Daimonto 
auka $10. Donora Lietuvių. Pi
liečių Kliubo auka $10. D. P. 
Lekavičius ant blankos $21.50.
K. E. Sliekienė ant blankos 
$11. LDS 142 kuopos per J. 
Mažeiką $53.88. D. P. Lekavi
čius ant blankos $5. O. Cher- 
nauskienė ant blankos $8.

Kovo 19 d. per parengimą 
aukų surinkta $114.75. Tą pa
čią dieną bankieto pelnas 
$12.77.

Tai tokiu būdu darbuotojai 
surinko aukų viso $2,984.10.

Kaip jau matėte aukščiau 
paminėtoj skaitlinėj, kiek iš
mokėta Amerikos Raudona
jam Kryžiui ir Lietuviams So
vietų Sąjungoj per P. Rotoms- 
kį. Dabar komitetui savo susi
rinkime, balandžio 22 dieną, 
suvedant paskutinę skaitlinę, 
susidarė dar $88 ir paskirta 
abiem įstaigom po $44. Tokiu 
būdu išmokėjimai pasidaro se
kanti :

Amerikos Raudonajam Kry
žiui $1,394.

Lietuviam raudonarmiečiam 
per P. Rotomskį $1,394.

Parduotų knygučių dova
nos karo bonais $75.

1943, 27 d. birželio koncer
to išlaidų padaryta $59.13.

Koncerto garsinimai - spau
da $2.75.

Už komiteto susirinkimus 
svetainei $10.

Komiteto išlaidos $40.22.
1943 m., 15 d. gruodžio pra

kalbos, pagarsinimai, spauda

Padarymas klišės ir patalpi
nimas paveikslų $6.

Kas sudaro $2,983.35.
Aukų surinkta $2,984.10.
Išmokėta $2,983.35.

' Išėmus visas išlaidas lieka 
75 centai. Palikta sekretoriui 
padengimui krasos ženklelių 
ir popieros.

Tokiu būdu komitetas už
baigė savo darbą ir liekasi li
kviduotas su pasirodymu spau
doj šio raporto. Todėl, kad ko
vo 26 dieną susiorganizavo de
mokratinė taryba Pittsburghe

aukos, bet 
Priežastis 

tame, kad 
aukas ren-

ir paims visą reikalingą dar
bą. Tos kolonijos ir tie drau
gai, kurie savo kolonijose dir
bo, McKees Rocks, Pa., su 
draugėmis V. šerbiniene ir p. Į 
Paulauskiene priešakyje, aukųį 
surinko $800. Antra, tai Wil-' 
merdingas, su K. Matakas ir O. 
Cherriauskiene pryšakyj, dau
giausia dirbo aukų rinkime. 
Taipgi ir kiti draugai ir drau
gės dirbo, už ką visiems dar
buotojams ir aukotojams šir
dingas dėkui. Komiteto sekr. 
K. Kairys, 1254 Franklin St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Per parengimą, 19 dieną ko
vo, buvo renkamos 
nebuvo paskelbtos, 
nepaskelbimo buvo 
keletui surašinėtojų
kant, ne visi pridavė surašus. 
Stengiausi, kad surasti, betgi 
visų nesuradau. Noriu paskelb
ti tuos, kuriuos dabar turiu.

Aukavo sekančiai: LLD 33 
kuopos $5, K. Zupkus $5, J. 
Lakavičius $10, M. Mažukna 
$5, Jeronimas Yanulevičius $5, 
Geo. Parčauskas $5, K. S. 
Martinonis $5, K. Berukštis $3, 
Grigaitis $5, Gradovic $2.

Po $1: F. Radzevičius, G. 
Lekavičius, Načajienė, Karso- 
kienė, N. Urban, J. Malevi- 
čius, H. Bagužienė, K. Bagu- 
žas, P. Norkienė, J. Daimon- 
tas, Z. Kavaliauskas, W. Zda- 
nėnas, P. Vicinas, A. Venclo
vas, Abromaitis, Kavaliauskas, 
Abromaitienė, Levonauvienė, 
A. Yankauskas, P. Mizarev- 
čienė, Baltrušaitis.

širdingas ačiū visiems au
kavusiems.

Kurių vardai netelpa, o esa- 
aūkavę, malonėsite praneš- 
paskelbsime vėliau.

K. Kairys.

te 
ti,

Elizabeth, N. J
Vietinis Lietuvai Teikti Pa- 

gelbą Komitetas gana gerai 
veikia, štai draugas Stripeika 
nuvežė čielą vežimą drabužių 
Brooklynan.

Per šį komitetą gauta ir nu
vežta drapanų Brooklynan nuo 
šių geros širdies žmonių:

A. Grygotis du pundeliu ir 
gauta per A. Grygotį 3 punde
liai. M. Burkauskienė 3 punde
lius. S. Baltutis vieną vyrišką 
siūtą. Mrs. Moholy 1 pundelis. 
Mrs E. Welton, 1 pundelis. 
Mrs. Vinčiunienė, 1 pundelis. 
B. Krūtis ir Stutter šeima vie
nas didelis pundelis. Z. Stasiu- 
lis, vieną pundą maisto. Morta 
ir# Dom. Burkauskiai, didelį 
vieną pundelį. ,

J. Senauskienė vieną pundelį 
dresių ir 2 dol. aukų.

Nuo atsibuvusio parengimo 
balandžio 15 dieną pelno gauta 
$13.51, o tiesioginiai aukų su
rinkta $18.50.

Vardu Elizabeth L. P. T. Ko
miteto tariame širdingai ačiū 
visiems aukautojams drapanų 
ir pinigų.

Visi Elizabetho lietuviai rem- 
kite nenustoję šį mūsų prakil
nų darbą. Nes mes nekalbame, 
kaip kitų sriovių žmonės, bet 
dirbame aktyvišką darbą.

D. K-tis.

PIKNIKAS
Rengia LDS Trečias Apskritys

Sekmadienį, Gegužes 28 May
LITHUANIAN LIBERTY PARK, INC.

340 MITCHELL AVE. LINDEN, N. J.

Prasidės 2 valandą dieną :: Programa 6 vai vakare.

Jei lyty, parke yra didelė svetainė 
nuo lytaus apsisaugoti
PROGRAMĄ PILDYS: -

SIETYNO CHORAS, Newark, N. J., po vadovyste B. šalinaites. 
Kalbės R. MIZARA, L. D. S. prezidentas.

ŠOKIAM GROS PAVIDIS ORKESTRĄ.

Įžanga 45c, įskaitant taksus. UŽKVIECIA KOMITETAS.

KELRODIS: Automobiliais važiuojant iš Newark, N. J., kelias 
No. 1 iki Linden, N. J., Wood Ave. iki miesto parko ir ten bus 
Mitchell Ave. ir Liberty Parkas. Traukiniais, autobusais iki Wood 
Ave.; eikite po kairiai iki miesto parko, ten ir Mitchell Ave. *

Visi ir Visos į Pirmutinį Šio 
Sezono Pikniką

New Jersey ir New Yorko ' 
apylinkės parengimų mylėto
jai kviečiami nuoširdžiai at
vykti į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo trečio apskričio 
pikniką. Piknikas šį sezoną 
yra pirmutinis pavasario gra
žumo laiku. Vieta piknikui ir
gi graži, Lithuanian Liberty 
Park, Iru?., Linden. Gera sve
tainė šokiam prie geros Pavi- 
džio orkestros, bus puiki pro
grama; Sietyno Choras iš New
ark linksmins visus su naujo
mis dainomis.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
gegužės 28 d.

Drg. Mizara LDS preziden
tas pasakys gerą prakalbą, 
bus ir kitų žaislų. Atminkite, 
kad Apskritys turi į metus tik 
vieną pikniką ir todėl prašo, 
kaip LDS narių, taip ir simpa- 
tikų, prie skaitlingo atsilanky
mo.

Svarbu
LDS Trečias Apskritys yra 

nutaręs, kad norintieji įsirašy
ti turi progą šiame piknike 
įstoti visai veltui į LDS, tik pa
simokant mėnesines duokles. 
Apskritys parūpins daktarą 
piknike dėlei naujų narių eg- 
zaminacijos ir daktaro lėšas 
pamokės apskritys, tai gera 
proga kiekvienam, norinčiam 
įsirašyt į LDS. ši laimė bus tik 
šiame piknike ir tie, kurie no
rite įsirašyti, nepraleiskite pro
gos. LDS kuopos turėtumėt 
kreipti kuo didžiausią domę į 
šį Apskričio patvarkymą, va
jų, gavime naujų narių. Pik
nike bus aplikacijų ir kalbi
nami tie, kurie nepriklauso, 
įstoti į mūsų garbingą organi
zaciją.

. Iš New Yorko, nuo Liberty 
St., paėmus traukinį iki Eliza
beth ir iš Elizabeth imkite 
busą 44-tą į Linden. Atvažiavę 
į Linden, išlipkite ant Wood 
Ave. ir Cedar Ave. Po kairei 
bus Lithuanian Liberty Park, 
340 Mitchell Ave. Sakau, va
žiuoti į Elizabeth traukiniu ir 
iš Elizabeth busu todėl, kad 
į Elizabeth, N. J. iš Jersey 
City, N. J. traukiniai eina 
tankiau, negu į Linden.

Apskričio Komitetas.

Schenectady, N. Y.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

kalba. Tai yra draugiškas ir 
malonus žmogus.

Kas liečia lietuvius, tai mū
sų kolonija nepaaugo, bet no
rint šį-tą surengiame, taip ir 
pabaigoj balandžio mėnesio L. 
A. Kliubas ir LDS 18 kuopa 
surengėme parengimėlį, įžanga 
buvo 50 centų. Komitete nuo 
kliubo darbavosi L. Virbiliene 
ir K. Meiliūnienė, o nuo LDS 
kuopos: F. Sargelienė ir L. 
Gudžinskienė. Reiškia, darba
vosi moterys. Daug tikietų iš- 
anksto parduota, M. Bareikie
nė daugiausiai jų pardavė. Pa
rengimas pelno davė $63.30. 
Pelnas paskirtas Lietuvos ko
votojų pagelbai. A. Gudžinskas.
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Seattle, Wash

(Tąsa)

Susimąstė Andriejus, susisvajojo. O 
kas, jei jis pasidarys žinomas kovoto
jas? Per vienkiemius ir sodžius apie jį 
pasklis legendos, jo vardas bus baisus 
priešams, o jis, drąsus, jaunas, skris 
priešakyje savo eskadronų, gimtąją že
mę nuo šlėktos valydamas.

Ir ponas Barankevičius, gelbėdama
sis nuo jo, kalbės savo laibakaklei žmo
nai, tai išdvėsusiai katei:

“Juk tai tas pats Ptacha, kalė jo mo
tina, tas pats krosniakurys iš mūsų fab
riko katilinės.”

Olesė seks jo laimėjimus ir sieloje, tik
riausiai, didžiuosis, kad, štai, tas pats 
berniokas, apie kurį visi šneka, bučiavo 
jos kelius ir kalbėjo karštus žodžius... Ir 
jau nesijuoks iš jo, ir jos akyse nebebus 
blogai paslėptos pajuokos.

Pažvelgs į į, spindintį garbe, Olesė, ir 
pirmą kartą jis pamatys jos akyse susi
žavėjimą ir meilę ...

Beveik visai šalia sutreškėjo 
garai. Pačios rankos pripiešė 
prie peties. Griežtas šauksmas 
iš krūtinės:

— Stok! Kas eina? Šausiu!
Kažkas tamsus, juodas šmėkštelėjo 

priešakyje, ir peršaldytas balsas atsakė:
— Ei! Kas ten prie malūno? Aš —Šča

belis !
Andriejus nuleido karabiną. Jis pažino 

balsą.
— Tai aš, Ptacha! — suriko jis.
Štai, arklio galva šalia jo, o raitelis su 

ilgais kailiniais ir avinukų kepure jau 
pasilenkė prie Andriejaus, prisižiūrėda
mas.

— Kur dėti arklį? Kas ten, pirkioje? 
Cibulė čia? — švagždėjo Ščabelis.

-— Visi ten! — rėkė Ptacha. — O kas 
Pavlodzėje?

— Aš iš miesto. Ten kapinės. Revko
mą sugriebė-..

Ptacha atšlijo:
— Kaipgi taip?

sausi ža- 
karabiną 
išsiveržė

Karšti ginčai vyko ligi vėlios nakties. 
Žinia, kad Revkomas sučiuptas, visus 
prislėgė.

Nusivilkdamas kailinukus, Ščabelis 
sviedė:

— Kažkas išdavė! Visus sugavo...
Ščabelis nežinojo, kad Rajevskiui pa

vyko patekti į Pavlodzę.
Ilgai, labai ilgai kambaryje viešpatavo 

slogi tyla. Raimondo veidas išblyško, 
kaip pelenai. Stambusis Cibulė niauriai 
pešiojo savo plačią barzdą. Jis žiūrėjo į 
kampą, tarsi ten kažkas traukė jo žvilg
snį.

Nuleidusi ant kelių galvą, kad paslėp
tų nusiminimo ašaras, prie krosnies 
kamputyje tūnojo Olesė. Dar neseniai 
jos skambus juokas visus linksmino. Pla
čiai pravėrusi akis, kupinas siaubo ir 
sielvarto, Sara žiūrėjo į milžiną Cibulę, 
veltui jo elgesyje stengdamosi surasti

nors kibirkštį vilties. Tačiau Sosnovkos 
sukilėlis buvo paniuręs.

Ptacha, kurį poste ką tik pakeitė Pše- 
ničekas, staiga pašoko nuo suolo ir įnir
šęs trenkė ant stalo savo kepurėlę:

— Ko jūs sėdite, seniai? Reikia gelbė
ti Revkomą! Smogterėsime visu būriu į 
miestą, ir išleisim jų sielas! Sukaposime 
ponus ir išlaisvinsime saviškius!

Cibulė pamažu pasuko į jį savo sunkią 
galvą.

— Kuo smogterėsi, žinduk? Sėdėtum 
ir tylėtum — protingesnis būtum!

Andriejų tarsi nusvilino:
— Kaip kuo smogterėsi? Aš gi sakau 

— visu būriu! Sukelti mužikus sodžiuo
se! O tu man žinduku nesisvaidyk, aš 
nežiūrėsiu, kad tavo barzda ligi juostos, 
o taip dėsiu, kad...

— Andriejau... — tyliai pasakė Sara.
Ptacha atsikvošėjo. Sačokas piktai su

inkštė.
— Tu pamažiau, vaikuti 1 Už tokius žo

džius galime botagu įkirsti. Nors čia ir 
ne caro armija, tačiau viršininkas ir pas 
mus viršininkas, ir sykį jis kalba, tai 
turi klausyti ir suprasti. O kai paaugsi, 
išrinksime tave viršininku — ir savo 
protą tada parodysi.

— Dėl botagų, tai tu be reikalo! — 
niauriai atsiliepė Pšigodskis. — Tatai 
tavyje viršiliškas polinkis dar užsiliko.

Pamažu tardamas ukrainiškus žo
džius, Raimondas paklausė:

— Drauge Cibule, ar jūs atsisakote 
pulti miestą, nors kalėjimą? Arba, sta
čiai sakant, ar jūs nepajudinsite savo bū
rio draugams gelbėti?

Cibulė visu savo kūnu užsigulė stalą ir 
neramiai kostelėjo.

— Argi aš sakiau, kad atsisakau? Ta
čiau kaip pajudinti? Patys, rodos, žino
te, — penkiasdešimt raitų mužikų, dvi
dešimt su valdiniais šautuvais, o kiti su 
medžioklinėmis “berdankėmis.” Na, dar 
kokius dvidešimt penkis žmones į roges 
susodinsime. Aš už sosnovskiečius kalbu, 
už savus. Į kitus kaimus per daug nesi
kišk. Ten patys sau šeimininkai. Sakysi
me, jeigu juos budeliai paspaustų, žino
ma, suerzėtų. O miestiečių gelbėti, tai, ko 
gero, neis. Mieste kiek daugiau kariuo
menės, negu mūsų. Kam norisi lįsti po 
kulkosvaidžiu?

— Tai tu atgal? — nedraugiškai pa
klausė Ščabelis.

Cibulė apniuko.
— Karšti jūs žmonės, miestiečiai! 

Jums išimk ir patiesk... Aš, sakysime, 
eisiu su jumis, neatsisakau, aš seną gerą 
atsimenu. Aš dar neužmiršau, kas mane 
nuo 
rūpi 
muš 
mes 
sim, 
ti.

Ščabelis šiurkščiai nutraukė jį.
(Bus daugiau)

ponų kulkos išgelbėjo, tačiau kas 
mužikams? Na, ir, iš teisybės, iš
muš, kaip žąsis, ligi vieno, nieko 
neišgelbėsime ir savo galvas padė- 
o aš, kaip viršininkas, turiu atsaky-

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

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

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

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

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok-, 
alininkų 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.

NATŪRAI 
HtRBS IN pox

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 
paįrusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

Šiemet Ateina Rinkimai.
Bet ar mes darbininkai esam 

pasirengę prie balsavimo, kad 
atiduot savo balsą už progresy
vius kandidatus?

Ar esame užsiregistravę, 
kad galėtume votuot?

Draugai ir draugūs, šiemet 
rinkimai loš didelę rolę. Mūs 
pareiga dalyvaut tuose rinki
muose.

Nelaukim rytojaus, bet šian
dien eikim ir užsiregistruokim, 
nes jeigu lauksim ilgiau, tai 
tada bus daug žmonių prisi
grūdę ir tokiu būdu galim pa
silikt užpakalyj ir mūs balsas 
pasiliks bevertis.

Ateinantį rudenį rinkimai 
bus pergalė šio karo, jeigu mes 
galėsim išrinkt gerą preziden
tą ir gerus kongresmanus ir 
senatorius, kurie padėtų prezi
dentui karą laimėti. Dabar be
veik pusė senatorių ir kongres- 
manų yra priešingi, kad Hitle
ris būt sumuštas. Jie vis prie
šinasi prezidento planams, kad 
karas būt laimėtas. Kaip tik 
prezidentas paduoda gerą 
manymą pagreitinimui 
laimėjimo, tai 
kongresmanai 
tam priešingi

su
karo 

republikonai 
senatoriai 

tokiu būdu
ii 
ir

trukdo karo laimėjimą.
Dabar jau Kongrese ir tarp 

senatorių kalbama, kad Ame
rika darytų taiką su Hitleriu. 
Bet tas reikštų, kad po 20 ar 
25 metų vėl pradėtų kitą karą. 
Bet mūs pareiga balsuot už 
prezidentą Rooseveltą, jeigu jis 
bus nominuotas ant 4-tos tar
nybos.

Mes, darbininkai, norime 
taikos, bet tokios taikos, kad 
Hitlerio gengė būt nuginkluo
ta, kad neturėtų spėkos pradėt 
kitą karą po 20 metų. Mes 
norime, kad karas būt laimėtas 
ir fašizmas būt nušluotas nuo 
šios žemės kamuolio. Mūs sū
nūs, broliai^ seserys ir drau
gai miršta ant karo lauko. Mes 
norim, kad šitas karas būtų 
paskutinis ir kad taika būt pa
saulyje.

Jeigu šiandien nebūt karų, 
tai mūs vaikai, broliai, seserys 
ir draugai, kurie šiandien žūsta, 
galėtų džiaugtis ant šio pasau-

lio, nes kožnam vienam gyve
nimas yra malonus ir visko 
yra užtektinai visiems.

Taigi, mes ateinantį rudenį 
turim išrinkti tokius žmones, 
kurie prižada tą viską įvykdyt.

Kitas dalykas, Washingtono 
valstijoj bus ant baloto įneši
mas 157; visi turėtų balsuot už 
tą įnešimą. Tas įnešimas rei
kalauja:

1. Kad būtų pakelta bedar
biam pašelpa nuo $15 iki $20 
per savaitę, o vedusiom iki $25 
į savaitę, ir kad būt prailgin
tas laikas nuo 16 iki 20 savai
čių gavimui tos pašėlpos. Da
bartiniu laiku gauna bedarbės 
pensiją tik už 16 savaičių.

2. Kad sugrįžę kareiviai gau
tų už 20 savaičių pensiją, pa
kol jie gaus sau darbą.

3. Kad seniem pensija 'būtų
pakelta nuo $40 iki $50 į mė
nesį, neregiam, kad būt moka
ma po $60 į mėnesį, kad vals
tija užmokėtų iš iždo už gydy
mą ir dantų sutaisymą, kad 
būt pavelyta užsidirbt sene
liams, kurie yra ant pensijos 
$75 per mėnesį, jeigu jie gali 
gaut darbą; kad būt suteikta 
gyduolės ir daktarai dykai vi
siem seneliam, kurie yra ant 
pensijos. *

Taigi, draugai ir draugės, 
nepraleiskite tos progos, bal
suokite už įnešimą 157.

Jeigu jūs nubalsuosite, kad 
būt pakelta pensija, tai valsti
ja mokės $25 ir valdžia pridės 
$25, o už daktarus ir gyduoles 
valstija turės užmokėt iš vals
tijos iždo.

Tai yra pagerinimas, kurį 
sumanė CIO ir AF of L.

turi gaut po 
O šiandie mes reikalau- 

Tąs viskas

Nekurie sako: aš balsavau 
per daug metų, bet tas man 
nieko nepagelbėjo. Kurie taip 
kalba, daro didelę klaidą, šian
die mūs valstijoj jau turime 
senatvės pensiją, pagal kurią 
žmogus sulaukęs 65 metus, mo
teris ar vyras, 
$40.
jam jau daugiau, 
tapo iškovota per balsavimą, 
šiandie turim geras algas, tu
rim tiesą orgailizuotjs į unijas 
ir turime daug visokių pageri
nimų. Bet jeigu neapsižiūrė- 
sim, jeigu nebalsuosim už pir
meivius kandidatus, tai galime 
pralošt viską.

Atminkit, draugai, kad fašis
tai dirba rankoves pasiraitoję, 
kad republikonai laimėtų rin
kimus ir panaikintų viską, ką 
mes iškovojom per pereitus ke
lis metus.

Man renkant parašus, einant 
stuba nuo stubos dėl įnešimo 
157, daug radau žmonių, kurie 
nėra užsiregistravę dėl balsa
vimo. Kaip užklausi, dėl ko 
nesiregistravęs, atsako, kad 
balsavimas nieko gero neatne
ša! Bet kaip paaiškinau, ką 
tas įnešimas reiškia, tai sako, 
----------------f—

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
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. GLcnmore 5-6191

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
-GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Camden. N. J.
Kemdeniečiai pasveikino 

dienraščio Vilnies suvažiavimą 
pasiųsdami $17 aukų. Aukavo 
sekamai:

J. Lastauskas $5. M. Kru- 
kauskienė ir P. Rušinskas po 
$2. Po $1 aukavo: U. Kazlau- 
čiūnienė, D. Zemliauskas, A. 
Laudanskienč, L. Lutvinas, A. 
Valančius, M. Žemaitienė, Ch. 
Bakšis ir J. Vaitkus. Visiems 
aukavusiems tariame širdingai 
ačiū. Jonas Lastauskas.

Jo Išrokavimas
— Taigi, tamsta esi pri

imtas į tarnybą ir gali jau 
rytoj nuo šešių pradėti. Iš 
pradžių mokėsiu po 50c už 
valandą, vėliau brangiau.

— Gerai, tai aš galėsiu 
nuo vėliau pradėti.

kad būtų gerai, jeigu tą gau
tume.

Tai sakau, balsuok ir gausi!

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IK ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. SHAUNS
(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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUSI

Liūdesio valandoj kreipkitčs pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Šypsenos
Neapsimoka

Daktaras, apžiūrėjęs ligo
nį, sako:

— Mano mielas, nėra ki
tos išeities, reikės tamstai 
įdėti stiklinę akį.

— E, tai neapsimoka, 
daktare!

— Kodėl neapsimoka?
— Jei gyvą man kumš- 

čia išmušė, tai stiklinę dar 
lengviau išmuš.

Vaiko Rankos
— Jonuk, tavo rankos la

bai suteptos, gal su tokio
mis nesėsi už stalo, — ta
ria tėvas.

— Bet, tėveli, aš kitokių 
neturiu, — atsikerta sūnus.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-86981 459(Skersai nuo Republic Teatro)

Jūroj
— Tamsta, pone direkto

riau, labai blogai atrodai. 
Aš galėčiau tamstai duoti 
vaistų pašalinti tam jūros 
ligos sukeltam negerumui.

— Visai nereikia, — atsi
kerta direktorius,— jei taip 
toli nueita, tai jau ir pats 
pašalinsiu tą negerumą.

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 ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

(Mes esame darę regėji- 
mo Pataisymus viršaus 
50° daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip-

V J y šeimoms ir jų pa-
ei j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
*

OPTOMETRISTS
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-8342

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

■•.■’•''v \
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Lenku Kataliku Kunigui 
Orlemanskiui Sugrąžin

tos Visos Teisės
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

riuomenei, kovojančiai So
vietų *fronte prieš vokiečius. 
Kosciusko Sąjunga prieši
nasi ir atkakliems reakci
ninkams, esantiems londo- 
niškėje Lenkijos valdžioj.

Sakoma, jog katalikų ba
žnyčios viršininkai pasilie
ku sau teisę daryti patvar
kymus kas liečia kun. Orle- 
manskio veiklą Kosciuškos 
Sąjungoje.

Kad vyskupas atšaukė 
bausmes prieš kun. Orle- 
manskį, tatai reiškia, jog 
labai daug katalikų užgiria 
Orlemanskio kelionę Mas
kvon, kaipo naudingą pačiai 
katalikų bažnyčiai.
Popiežiaus Atstovas Matąs 
Svarbą Orlemanskio Pasi

kalbėjimų su Stalinu
Popiežiaus delegatas Wa

shingtone, arkivyskupą^ A. 
G. Cicogniani “atitinkamai 
svarstė” Stalino atsakymus 
į Orlemanskio klausimus. 
Kun. Orlemanskis parvežė 
tuos atsakymus su maršalo 
Stalino parašu. Popiežiaus 
atstovas jau pervedęs tam 
tikrom bažnyčios įstaigom 
“spręsti” Stalino atsaky
mus. Tatai reiškia, kad ir 
popiežius kreipia dėmesio 
į Sovietų palinkimą bend
radarbiaut su juom prieš 
tuos, kurie persekioja kata
likus.

Bažnyčios viršininkai iš 
karto užsipuldinėdami kun. 
Orlemanskį, 54 metų am
žiaus, labai pakenkė jo svei
katai.

Savo laiške vyskupui jis 
rašė: “Aš apgailestauju, 
kad atrodo, būk aš nepaisęs 
mano bažnyčios įstatų ir 
patvarkymų... Dabai’, as. esu 
pasiryžęs ir pasižadu per
traukti bet kokią veiklą, 
kuri nesutiktų su katalikų 
bažnyčios taisyklėmis ir 
mintimis.”

Šiaip ar taip, bet kun. Or
lemanskio žygis pralaužė 
pirmuosius ledus santykiuo
se tarp katalikų ir Sovietų 
Sąjungos.

Chinai Bloškia Japonus 
Atgal Burmoje

Ceylon, geg. 17. — Chi
nai, komanduojami Ameri
kos generolo Stilwellio, nu
bloškė japonus devynias iki 
15 mylių atgal, perkirto 
svarbiausią priešams kelią į 
Kamaing tvirtumą ir gręsia 
apsupti tūkstančius japonų 
toj srityj, šiaurinėj Bur- 
moj.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras ir Literatūros 

Draugijos 28 kp. rengia Koncertą ir 
Komediją MIRTIES LAŽYBOS, 
įvyks sekmad., 21 d. geg. Venta Sa
lyje, 103 Green St. Pradžia 7 v. v. 
Kviečiame lietuvius dalyvauti ir pa
matyt perstatymą ir išgirsti gerų 
dainininkų. Taipgi išgirsite talentin
gą Vilijos Chorą kur bus sukoncen
truota geriausios spėkos. Esame ti
kri, kad būsite patenkinti su pro
grama. —r Rengėjai. (117-118)

bridgeportTconn.
Vakarienė ir Šokiai Lietuvos žmo

nių naudai įvyks šeštadieni, geguž. 
20 d., Liet. Jaunų Vyrų salėje, 407 
Lafayette St. Geros gaspadiriės ren
giasi tinkamai aptarnauti svečius, 
taipgi bus gražus programas. Po va
karienės bus smagūs šokiai. Visi 
esate kviečiami dalyvauti. Rengė
jai — Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas, vietinis skyrius. »

(117-118)

NEWARK, N. J.
Geg. 20 d., šeštadieni Rusų salė

je, 53 Broome St. Įvyksta paskuti
nis šiame sezone puikus koncertas 
su šokiais, kuriame kviečiame viso
kio amžiaus svečius, meno dailės 
mylėtojus pasiklausyti gražių dainų, 
pasišokti, pasilinksminti draugiškoj 
įtiUoiaikai. — Rom, (117-11$)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA KARINIŲ DARBININKŲ 
VYRAI IR MOTERYS

PILNAM IR DALIAI LAIKO
Lydytojų 

Mechanikų 
Metalo Darbininkų 

Pagelbininkų 
Paprastų Darbininkų, tt.

SU AR BE PATYRIMO 
GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS

REIKALINGAS ATLIĘKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės į Dirbtuvės Ofisą

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

HOBOKEN, N. J.
, / (11I

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.
(120)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas jvyks 

sekmad., geg. 21 d. Yemans salėje, 
3014 Yemans, 11 vai. ryto. Malonė
kite visi nariai būt laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taip
gi nepamirškite duokles pasimokė- 
ti už 1944 m. — A. V., sekr.

(117-118) '

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas jvyks 

21 d. geg. 2 vai. dieną, 407 Lafay
ette St. Malonėkite visi dalyvauti ir 
kurie dar nesate užsimokėję duok
lių, tai ateikite ir užsimokėkite. — 
A. Jocis, rast. (117-118)

HUDSON, MASS.
Sekmadienį, 21 d. geg. 7 v. v. Bus 

rodomi krutami paveikslai Sovietų 
Sąjungoj gaminti — In The Rear 
of the Enemy — taipgi trumpesni 
dalykėliai. Bus žingeidu kiekvienam 
pamatyt Raudonosios Armijos did
vyriškumą. Liet. Piliečių Kliubo sa
lėje, 17 School St. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
A. T. (117-118)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi

tetas, susidedantis iš visos apylin
kės, Union County — rengia balių 
geg. 20 d., 408 Court St. Pradžia 
7:30 v. v. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame svarbia
me parengime. Būkite laiku. — 
Kom. (117-118)

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Pagelbos Teik. Komitetas 

šaukia visų lietuvių Bostono, apylin
kėje susirinkimą geg. 21 d., 3 vai. 
dieną, 376 Broadway. Tarp kitų 
svarbių reikalų, bus aptarta krau
tuvės užlaikymas, drapanų valymas 
ir taisymas. Todėl broliai lietuviai, 
kuriems rūpi mūsų tautos likimas, 
esate prašomi dalyvauti šiame susi
rinkime ir prisidėt prie budavojimo 
Lietuvai Pagelbos. — M. Kazlaus
kas, sekr. (117-118)

WORCESTER, MASS.
Geg. 21 d., Olympia Parke jvyks 

piknikas LLD 11 kp., tai bus pir
mas piknikas šį pavasarį. Čia rasite 
visko valgyti ir atsigerti. Vietiniai 
ir iš apylinkės prašomi dalyvauti.

(117-118)

PHILADELPHIA, PA.
ALDĘD 10 kp. susirinkimas įvyks 

21 d. geg., 8 vai. vak., 735 Fair
mount Ave. Prašome visus harius 
dalyvauti ir savo duokles pasimokė- 
ti. —J. S. \ (117-118)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo Susirinkimas įvyks 

18 d. geg., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Visos narės prašomos dalyvau
ti, turime, daug svarbių darbų ap
tarti. — J. S.

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, Panemunįo 
valsčiaus, iš Suvalkijos.

Labai prašau atsiliepti. Jei kas 
apie jį žino, labai prašau pranešti. 
Ačiū. — Ona Sodonienė (po tėvu 
Padriežaitė), 124 Grace St., Toron
to 3, Ont. 'Canadą.,

(118)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KAFETERIJOS
DARBININKAI 
REIKALINGI

PASTOVŪS DARBAI BŪTINOJ 
PRAMONĖJ

Puikios Darbo Valandos
~ Duodame Uniformas

Aplikantai privalo turėti 
Paliuosavimo Pareiškimą

Kreipkitės į Personnel Dept.

ALLEN B. DU MONT 
LABORATORIES, INC.

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

WINDERS, GIMPERS, PATYRĘ. NUOLAT. 
GERA ALGA.

GRABELSKY, 58 E. 11TII ST.
(JIS)

MEDUS

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
įsteigė ant moderniško pamato bičių 
ūkį Huntington, L. I., N. Y. Mano 
specijalizacija yra, kad išvystyti db 
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, % galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.
Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food Co.

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

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS
PASAULYJE

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
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. Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų .gėlimo, užsiviet- 

rijimo ir sustiprina smegenis.
No. 2—Nuo Rheumatiškų ir įvairių 

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

No. 3—Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinirno, 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 kainą 65c ir $1.25.
No. 4—Mostis nuo niežėjimų, švie

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

Užsisakyti tuojau, prisiųsdami

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DARBININKAI
NELAVINTI PILNO LAIKO 

DARBUI
Klasės A Pramonei

Atsineškite Atliękamumo 
Paliudijimą.

Kreipkitės pas:
METAL REDUCTION 

CORPORATION
4001 Dell Avė.,

North Bergen, N. J.
ar

U.S. EMPLOYMENT
SERVICE

404 — 38th Street,
Union City, N. j.

REIKIA! REIKIA! REIKIA!
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Netik karo melu darbas — jūsų 
ateitis užtikrinta. Patogios darbo 
sąlygos; švaru; 48 valandų savaitė. 
Laikas ir pusė už viršlaikius. Prisi
laikykite WMC taisyklių. JOHN 
WYETH & BROTHER, 1106 HAR
RISON AVE., KEARNY, N. J.

(119)

SIGN PIEŠĖJAI
PATYRĘ 

GERA ALGA
UNIJINĖS SĄLYGOS 

TH. MR. ALBERT, 
STILLWELL 4-0331

(119)

SPRAY PAINTER 
Konstrukcijos J rengimams. 

Nuolatinis darbas. Viršlaikiai
II. O. PENN MAC TIINERY CO. 
110th St. & East River, Bronx.

MELROSE 5-4800.
(123)

s===s=s-ij-j_: VYRAI ...   —u
AR STIPRŪS BERNIUKAI 

FABRIKO DARBUI 
PROGA MOKYTIS 
GERAS AMATAS

SU NACIONAL1AI ŽINOMA IŠTAIGA 
PŪRO FILTER CORP.

440 LAFAYETTE ST., MANHATTAN^ 
arti WANAMAKERS—SPRING 7-1800

VYRAI
Lengvas Fabriko Darbas 

5 DIENU SAVAITĖ
GERA ALGA. NUOLAT 

MOKYTIS GERO AMATO

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

_____________________________________(117)

LEDO KILNOTOJAI 
ir CHAUFFEURS

LABAI GERA ALGA.
Kreipkitės Asmeniškai

CIRILLO BROS. ICE CORP. * 
545 PRESIDENT ST.

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

NITUOTOJAI
(RIVETERS)

GREIT REIKALINGI
Kreipkitės į

Employment Office

NEW YORK
Shipbuilding Corp.

Broadway & Fairview
Camden, N. J.

‘ (128)

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 IIU. 3-7073 pasitarimui.
PRISILAIKYKITE WMC TAISYKLIŲ 

_________ (121)

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 savaite. Kreipkitės 150 E. 45TH ST., 
N.Y.C. ar rašykite BOX 207. CHAPPAQUA, 
___________________N. Y.___________________

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavlMU) 
pareiškimo.

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

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

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

pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite se
kamai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuvė — 614'/j Zion St.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (lie)

RADIO MECHANIKAI. EXPERTAI (3).
AUKŠTOS ALGOS. CHRISTY’S RADIO
SHOP, 146 GRAHAM AVE., BROOKLYN.

EV. 8-8507. ■
(119)

FOUNDRĖS DARBININKAI
MAŠINŲ MOLDERIAI

PAPRASTI DARBININKAI 
Dieniniai ir Naktiniai Šiftai.

Iš Būtinų- Darbų Reikia Paliuosavimo.

COLUMBIA MACHINE WORKS
255 Chestnut St., Brooklyn.

B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.
(119)

KALVĖ
RANKINIAI KALVIAI 
MAŠINOM KALVIAI 

KALVIŲ PAGELBININKAI
100% KARINIS DARBAS

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.
COLUMBIA MACHINE WORKS

255 Chestnut St., Brooklyn.
B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.

(119)

VYRAI
Dirbti medinių dėžių dirbtuvėje. Nuolatinis 

darbas. Daug viršlaikių.
CESCO, 604 W. 37TH ST.

___________________________ .____________ (119)

RANKINIAI VINIŲ KALIKAI 
MAŠINOM VINIŲ KALIKAI 
PAPRASTI DARBININKAI

DIRBTI DĖŽIŲ DIRBTUVĖJE.
GEROS ALGOS. NUOLATINIS DARBAS. 

Reikalingas atliękamumo paliudijimas.
NATIONAL BOX & LUMBER CO.
222 PACIFIC ST., NEWARK, N. J. 

________________________________________(123,)

GRINDŲ VAŠKUOTOJAI
Turi būt patyrę prie 
vaškavimo mašinos

42 VALANDŲ SAVAITĖ, $35

LINCOLN MAINTENANCE CO.
99 HUDSON ST. (Room 506) N. Y. C.

____________________(117)

MIEHLE VERTICLE 
PRESMONAS

NUOLATINIS DARBAS
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.

________________________________________ (119)

KARPENDERIAI 
STOGDENGIAI

ŠINGELIUOTOJAI
20 VYRŲ

Nuolatinis visų metų darbas, aukšta alga, 
suteikiama visi įrengimai, palaikoma ap- 
drauda, didelė 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 VIRŠLAIKI. 
UNITED CRESCENT DRY CLEANING Corp. 

500 MORGAN AVĖ., BROOKLYN 
EVERGREEN 7-0200 

____________________________ (117)

PECKURIS 
LAISNIUOTAS 

Nuolatinis Darbas 
WHITMAN’S CHOCOLATES 

415 RACE ST. 
PHILADELPHIA, PA.

(118)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadeli>hijoje. 

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

vakacijos ii' kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phlla- 
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, PA.

<u»

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŠRIUBŲ MAŠINŲ 
NUSTATYMUI VYRAI

GREIT REIKALINGI
GYVYBINIAM

KARINIAM DARBUI
NORINTI MOKYTIS

IR PAKILTI
KVALIFIKUOTAIS 

MAŠINISTAIS
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)

BERNIUKAI 
keliaujanti pasiuntiniai, tapkite sau naudin
gais, 5 DIENOS. 40 VALANDŲ SAVAITĖ. 

ALGA $24. NAMM & SINGER, 
1333 BROADWAY.

(119)

MAŠINISTAI IR LATHE 
DARBININKAI

PILNAI MOKANTI 
Turi būti pilnai kompetentiški. 

NUOLATINIS DARBAS. 
POKARINĖ PROGRAMA 
KONECKY BROS.

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

_______________________________________ (118)

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

DAIRYMEN’S LEAGUE
19th St. & Ave. B. 

MANHATTAN 
GRAMERCY 5-5008 

________________________________________ (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.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(11,8)

TOOL IR DIE MAKERS
Patyrę Prie Gang Dies 

NUOLAT 
VIRŠLAIKIAI 

Puikiausios pokarinės progos, 
Reikalingas atliękamumo 

pareiškimas.
CITY NOVELTY CORP. 

450 W. 31st STREET 
BRYANT 9-2923

(117)

FABRIKO DARBININKAI
VARNISH IR MALIAVOS IŠDIRBĖJAS. 

REIKALINGA VYRŲ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

MINIMUM DARBO VALANDOS 48: 
LAIKAS IR PUSĖ PO 40 VALANDŲ 

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

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATAISYMAM 
DARBININKĖS 

FINISHERS
Patyrusios prie madingų stilių.

Oro vėdinimas, dienoš šviesa darbo rūme.
KREIPKITĖS

MISS FRANCES,
THE TAILORED WOMAN

1 WEST 57T1I ST.
_____________ __________________________ (120)

NAMŲ DARBININKĖ, patyrusi. Miegoti ant 
vietos, liberališkas liuoslaikis. Vaikas 6 metų. 
Puikiausia alga. 160 BENNETT AVE., APT. 
5L, N. Y. C. Telefonas WADSWORTH 3-1939 

prieš 1 P.M. ar po 6 P.M.

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

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

019)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas fabriko darbas.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

VISAI DIENAI (dienom) 
DALIAI LAIKO (vakarais) 

60c j VALANDĄ

TEL. LACKAWANNA 4-3180 ‘
<. (120)

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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SALAD IR VIRTUVEI MOTERYS RESTAU- 
RANTUI. SEKMADIENIAIS UŽDARA. 
157 E. 48TH ST., ELDORADO 5-9243.

(U»)

MOTERIS
Stipri, indų mazgojimui ir valymui.

Kreipkitės j Chef.
HOTEL DORSET, 30 WEST 54TH ST.
_______ (11«)

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 45TII ST.

_______________________________________ (118)

OPERATORES 
ir ABELNAI DARBININKĖS 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
NUOLAT. GERA ALGA. 

Linksmos Darbo Sąlygos 

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

(117)

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

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

_______________________________________ (118)

SIUVĖJOS 
PRIE AUKŠTOS KLASES 

SUKNELIŲ
IR

ĮVAIRIŲ PRIEDŲ
5 DIENŲ SAVAITĖ 
GEROS VALANDOS 

VIRŠLAIKIAI
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS
JOHN FREDERICS

29 E. 48TH ST.
N. Y. C. (in>

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI 

AUKŠTOS KLASĖS 
KEPURIŲ ĮSTAIGA 

NUOLAT
Linksmos Aplinkybės 

5 DIENOS
Kreipkitės

JOHN FREDERICS 
29 E. 48TH ST. 

N. Y. C.
________________________ (u«)

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 reikia paliuOMvia* 
pareiškimo.

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

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

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

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

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.
(US)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbai.

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ

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

(H®)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipki tča

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

n. y. o. . . :<xi



geltas Pilkapis

automobiliams.

4.

5.

6.

8.

Dr. Louis Ellman, optomet- 
ristas, rastas pasikoręs užpa
kalyje savo ofiso, 122 E. 4th 
St., New Yorke.

jis turi daugiau kaip 53 me
tus. Beje, Stasys Valašinas pa
aukojo Laisvei viena dolerį.

N.

Laisvė—-Liberty, Lithuanian Daily Ketvirtad., Gegužės 19, 1944
________ ——    ........... ■ ■■*..*■ I įį ‘n 4i» I I

T——— ." - ~ ' 1 r

NewYorko^/M^ZInioi
Lietuvis Tėvas, Kurio 
Trys Sūnūs Yra Kare

Praeitą antradienį susiėjau 
(Džimio Sutkaus įstaigoj) Sta
sį Valašiną. Jis geras laisvietis 
ir lietuvis. Trys Valašino sū
nūs šiuo metu yra Dėdės Ša
mo armijoje: Jonas, Jurgis ir 
Antanas. Jonas — radijo ope- 
ruotojas, Antanas — saržentas 
artileristas, Jurgis — korpo- 
ralas pėstininkas. Jonas tebe
veikia Italijoj, Antanas — Pa- 
cifike, o Jurgis — Afrikoje.! 
Pats Stasys Valašinas iš pro-

Aido Chore Vyry Nedaug. 
Bet Šauniai Dainuoja

Atleido 2 Šiltu Dirbusį 
Gaisragesį

T a n k iai praeidinėjančiam 
Laisvės salę vakarais žmo- 
galėtų pasirodyti, kad ten 
kelintas vakaras koncer-

pro 
gui 
kas 
tai.

Pereitą antradienį, praei
nant pro šalį, išgirdau puikų 
vyrų grupės dainavimą. Pa
prastas vakaras. Kas gi čia ga
lėtų būti ? —stojo klausimas 
ir neiškenčiau nepažiūrėjus.

Pasirodo, kad tai būta tik 
fesijos yra kukorius. Nors jau! eilinių Aido Choro praktikų, 
turi 63 metus amžiaus, tačiau 1 kurių prieš savo koncertinį ba- 
atrodo gerai, nesakytum, kadllių, įvyksiantį gegužės 20-tos 

vakarą, šį šeštadienį, Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyn©, choras laiko ma
žiausia po dvejas per savaitę, 
šios buvo tik vienų vyrų.

Atidavus mokytojai Aldonai 
Anderson (Žilinskaitei) kom
plimentą už gražiai sumokini- 
mą, paklausiau:

—Kur kiti vyrai choristai?
—Čia visi. Keliolika išlei- 

1 dome kariškon tarnybon, kiti 
j dirba karo darbus, visokiomis 
j valandomis, o mūsų Charles 
tebevaitoja po operacijos. Tie
sa, nedaug, bet visi geri. Jie 
išleisdami jaunimą į karą pa
sižadėjo jiems chorą išlaikyti 

i ir tą, pažadą vykdo, kiekvie-
- i nas stengiasi išmokti savo da-

Siūlo Daryti Iškeltą 
Crosstown Kelią

Manhattan prezidentas Ed- 
r J. Nathan, Jr., paskelbė, 
d miesto budžeto komisijai 

jau įteikta planas, pagal kurį 
siūloma New Yorke pravesti 
skersai Manhattan iškeltą eks
presinį kelią 
Planas ruošti buvęs paduotas 
8 skirtingoms inžinierių 
moms.

Kaip dabar pasiūlyta (pla-! 
nai dar ne galutini), kelias 
turėtų du aukštus. Jis turėtų 
sujungti West Side Highway! 
su Manhattan tiltu, taipgi tu
rėti šakas išvažiavimui į Hol-1 
land tunelį ir į Williamsburg; 
tilta. I '

Tokio kelio pravedimas nuo-moterų ir aštuonių vyrų, išne- 
West St. iki Manhattan Bridge ! šė nuosprendį kad IIclz“ 
su įjungimo į anuos kelius bu- Wright, laikraščio Daily News 

aprokuota lėšuo- redakcinio štabo narys (copy _ X. it 1 Ii » » 1 . 2 _

fir-

Heizer Wright ą 
Išteisino

Pereito pirmadienio vakarą 
džiūrė, susidedanti iš keturių

nuosprendį, kad Heizer

davonėmis 
siant apie $14,819,000. šaka 
iki Williamsburg tilto lėšuotų ponų agentu, 
dar apie $7,534,000, o vakari-! • . - -
nė kelio šaka, į -vakarus nuo j V. prokuroro padėjėjas F. X. 
Greenwich ! 
$4,375,000.

Tas kelias norima pradėti 
tuojau po karo, bet pirmiau 
turėtų būti užbaigta staty
ba Battery Park-Brooklyn tu
nelio, kuriam jau yra nusta
tyta išleisti $80,000,000. Tu
nelio dalis darbo yra padary
ta, bet nebaigtas dėl stokos 
svarbių metalinių medžiagų, 
kurios dabar reikalingiausios 
karui, taipgi dalinai ir dėl tau
pymo darbo jėgų karo dar
bams.

editor), “nekaltas” buvime ja-

Bylos su vadinėj kalboj, J.

St. lėšuotų kitus! McGohey, kuris vadovavo vy- 
. riausybės bylai prieš kaltina
mąjį, iškėlė naują argumentą, 
kuris nebuvo vartotas bylos 
eigoje. Jis išsireiškė, kad se
nasis Wright, kaltinamojo tė
vas, nors buvo užsiregistravęs 
Japonijos agentu, visai juomi 
nebuvęs patsai. Jisai registra- 
vęsis agentu tik priedangai sū
naus, kaltinamojo Heizer 
Wright, kuriam dirbant laik
raščio redakcijoj buvę išroka- 
vimo turėti tokią priedangą.

Frank Anderson, 54 m.,' už
duso dūmuose, o kitas vyras 
pavojingai apdegė užsidegus 
jų apartmentui 49 Livingston 
Ave., Meiers Corners, Staten 
Islande.

Miestas Parsiveža Atgal 
Paveikslus

atakos ant Perlų Uosto 
iškraustyti iš New Yor-

Po 
buvę 
ko miesto brangūs istoriniai 
paveikslai paslėpimui sauges
nėje vietoje kur nors netoli 
Philadelphijos, pastaruoju lai
ku parveždinėjami atgal mies
tan.

seniems ir sveikiems.

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. 

.65, dvi bonkos už $3.00.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi' 
gazų; 250 tabs. $1.50.
V. H. F. tabletėlės 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-9. _ . _ _____ _________
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.

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

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

Ginčijasi Dėl Majoro 
Kalbos per Radio

lį kuo geriausiai, atsistojus 
dainuoti, nereikia viens į ki
tą žiūrėti, viens kito balso 
klausytis. Kiek yra, visi girdi
si. Jais galimaz pasitikėti, už 
tai visuomet gerai išeiname, 
—baigė mokytoja su pasidi
džiavimu savo dainininkais.

—O kaip su merginomis?
—Ir mergaičių yra dirban

čių visokiomis valandomis — 
atsakė Aldona. — Nesame 
taip skaitlingos, kaip būdavo
me, bet visos dainuoja, kaip 
viena. Jos visuomet susirenka 
pirmiausios, 
naši, tad jų 
kai stygos.

Mergaičių 
koše nebuvo, negirdėjau, bet 
sprendžiant pagal girdėtosios 
choro dalies dainavimą buvo 
aišku, jog bus malonu jų dai
nų pasiklausyti šio šeštadienio 
vakarą ir po programos sma
gu paulioti su tuo būriu dai
ningų ir lietuvių, dainos išlai
kymui pasišventusių žmonių. 
Be abejo, taip jaučiasi ir šim
tai kitų lietuvių dainos patri- 
jotų, tad iš visko matyti, jog 
turėsime gražų ir smagų pa- 
žmonį.

energingai moki- 
balsai skambūs,

tą vakarą pamo-

C. G. N.

Neįsileido į Namus už 
Motinystę

po Motinų Dienos 
pereitą antradienį, 

viena jauna motina

Tuojau 
minėjimų, 
mažiausia 
buvo priversta pagalvoti, jog
kas nors blogo su mūsų supra
timu motinoms meilės arba su 
mūsų sistema abelnai.

Kada Mrs. Helen Zwilling, 
25 m., nusikraustė su rakan
dais ir 2 metų sūneliu į naujai 
pasirendavotą butą, 1254 
Evergreen Ave., Bronxe, namo 
savininkas . jai užstojo duris, 
pareikšdamas, kad jos neįsileis 
dėl to, kad turi sūnelį. Ir, pa
siryžęs tai įgyvendinti, jis pa
sišaukė policiją jaunos moti
nos neįsileisti. Pribuvę policis- 
tai veltui perkalbinėjo jį jau
ną motiną įleisti.

• Pasipiktinę kaimynai pradė
jo išmėtinėti namo savininkui, 
o savininkas teisintis, kad jis 
buvęs apgautas. Jis kaltina 
rendauninkę, kad jinai nesa
kiusi, jog turi vaiką. Renclau- 
ninkė sako ir jos motina tik
rina, kad namo savininkas 
rendauninkės apie vaikus ne
klausė, kada Mrs. Zwilling nu
ėjo apžiūrėti kambarių pereitą 
sekmadienį ir sumokėjo rank
pinigius. Jam paklausus, kas 
nori atsikraustyti, rendaunin
kės motina Mrs. Gross atsa
kius: “Two adults.” Jis apie 
vaikus visai neklausęs; tik 
klausęs, ar neturi kokių gyvu
liukų (pets).

“Mano duktė,” sakė Mrs. 
Gross, “nelaiko gyvuliukų. O 
vaikų, Dieve mano, visi žmo
nės turi.”

Kaipo buvus motina, Mrs. 
Gross negalėjo nei suprasti, 
kaip galėtų kas net klai/sti, ar 
turi vaikų,, juo labiau, užstoti 
duris tik dėl 
'vaikų.

Nepriėjus 
kraustyto j as, 
ko rakandus
palaikyti pas save iki susiras 
kambarius, taipgi pasiūlė savo 
advokatą. Mrs. 'Zwilling nuvy
ko pernakvoti pas savo moti
ną, žadėdama sekamą dieną 
kreiptis į teismą.

to, kad kas turi

prie susitarimo, 
Sam Smith, suti- 
ir Mrs. iZwilling

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.

Gaisrų ' Department© į virši
ninkas Patrick Walsh atleido 
iš tarnybos Vincent Guy Gal- 
fapietra, 31 m., dirbusi Hook 
and Ladder Co. 5, aiškinimu, 
kad atidirbęs šiftą kitur, nebe
gali būti naudingas gaisragesio 
tarnybai. Esą sužinota, kad ji
sai dirbęs 40-48 valandas ka
ro šapo j. Department© išdirbęs 
7 metus.

Atleidimas aiškinamas ir 
tuomi, kad gaisragesiai ir 
liuosomis nuo pareigų valando
mis turi būti kiek galint tan
kiausia namie arba arti namų, 
kad nepaprastais nuotikiais 
būtų galima prisišaukti neti
kėtom pareigom.

Dingusį Vaiką Rado 
Marinuose

Michael Pietromonaco, 16 
m., 14-36 26th Ave., Astoria, 
buvo dingęs iš namų prieš me
tus su virš laiko, pasiuntus jį 
susiedijos grosernėn. Pirm to 
jis buvęs prasitaręs, kad jis 
mylėtų važiuoti Floridon ir 
stoti į marinus, tad jieškojimas 
ir koncentruota toje srityje. 
Tačiau vis be pasekmių. Gal 
saugumui nuo jieškotojų o gal 
kokiais kitais sumetimais ber
niukas įstojęs į marinus tik už 
pusmečio po pabėgimo iš na
mų ir dabar jis atrastas kem
pėj Elliott, Kalifornijoj, po 
vardu Michael Pietro.

Daugeliu atvejų įvairūs po
litikieriai išmetinėjo, o kai ku
rie stačiai užgaudinėjo New 
Yorko miesto majorą ir kitus 
vyriausybės pareigūnus dėl 
majoro sakomų kas sekmadie
nio 1 vai. prakalbų per radio 
iš miestavos stoties WNYC. 
Kritikuodami jo kalbas, kai 
kurie daėjo net iki to, kad ėmė 
plepėti, būk miestavas radio 
tik ir palaikomas tam, kad ma
joras galėtų kalbėti. Esą, “tik 
mėtoma” gyventojų sumokė
tas taksais turtas, dėl to gy
ventojai esą “perdaug aptak- 
suojami,” ir taip toliau,-ir taip 
be galo.

Man Patinka Jo Kalbos
Ne kiekvienos majoro La- 

Guardijos prakalbos, arba ge
riau tariant, pasikalbėjimo su 
miesto gyventojais per radio 
turėjau progos klausytis, bet 
daugelį girdėjau. Man jo kal
bos atrodo labai informatyvūs, 
iš jų labai daug gali sužinoti 
apie įvairių miesto departmen- 
tų ir įstaigų reikalus ir veik
mę.

Taip pat reikia sutikti, kad 
jeigu majoras rado ką kriti
kuotinu, kas nors jam nepati
ko, jis neturi įpročio prasikal
tusiam botago į vatą vynioti, 
ar su šilkinėm pirštinėm glos
tyti. Gavusieji apyaštrės ir dar 
su dygia pašaipa kritikos, aiš
ku, labai nepatenkinti. Ypa
tingai dūksta reakcininkai.
Negalima Majoro Išrendavoti

Kandžioto j ai majorui taip 
daėdė, kad jis prieš porą sa
vaičių pagrasino mesiąs mies
tavos stoties programas, bet 
nuo susisiekimo su gyventojais 
neatsisakysiąs. K o m e r c inės

stotys tuoj suprato, kad ma
joras bene kalbėsiąs iš komer
cinių radio stočių. Ir viena fir
ma pasiūlė $25,000 miestui už 
teisę gauti majorą kalbėti jos 
savaitinėj programoj per 25 
savaites. Bet miesto budžeto 
taryba pasiūlymą atmetė, sa
kydama, kad majoro “negali
ma išrendavoti.”

Majoras, gavęs tūkstančius 
atviručių, raginančių kalbėti ir 
toliau iš miestavos radio sto
ties. T-as.

FILMOS
RKO Teatruose Naujos 

Programos
New Yorko teatruose Coli

seum, 81st St., Proctor’s 58th 
St., taipgi Bronx© teatruose 
Fordham, Castle Hill, Marble 
Hill per savaitę, pradedant 18- 
ta, bus rodoma “Shine on Har
vest Moon.”

Ta pati filmą nuo 18 iki 22 
bus rodoma New Yorko Ha
milton, Regent, Alhambra, 
Proctor’s 125th St., New 23rd 
St., ir Bronxo Franklin, Ches
ter, Royal, Pelham, taipgi

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

KONCERTAS ir BALIUS
RENGIA AIDO CHORAS

[j. garšva 
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Pąrsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Įvyks šį šeštadienį

GEGUŽES 20 MAY
Liet. Am. Piliečių Kliubo Salėje

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 Valandą Vakare

Įžanga 65c. Taksai iškaityti.

Širdingai kviečiame visus atsilankyti
RENGĖJAI.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q lietuviškas kabaretas
" iQį STANLEY MISIŪNAS

/ ll ojI savininkas

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

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6864

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 — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.465 Lorimer St netoli Grand St., Brooklyn 6, N (116-117)

(Isist. 28 m.)

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

Westchester teatruose, apart 
Yonkers. h

Brooklyn© Albee pradėjo 
rodyti “Buffalo Bill.” •

Tatrai: Flushing, Kenmore, 
Richmond Hill, Prospect, Dy- 
ker, Greenpoint, Orpheum, 

i Tilyou, Republic, Midway, 
Madison ir Bushwick rodo 
“The Lodger.”

Queens Alden rodo ‘'‘Up in 
Arms.”

Zarief keturi kūdikiai — gi- 
i mę ketverčiukėje — pereitą 
i antradienį parvežti iš ligoni
nės namo. Per šešias savaites 
jie gražiai paaugėjo. Laike 
gimimo per visus svėrė 20 sva
rų, o dabar sveria 31 svarą.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų. Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
■teičius bu naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

—s--------------------—
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: ! į2 ryte
I 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS
282 Union Ave.

BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergre©" 4-9612

DOILY

1375°

GODDtS5 
or tv*1

ii !•*•»«
$4950

fl

IKf $20.00

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavončm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.




