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V
spendavo kunigą Orlemanskį. 
Jis tai padarė dėka tam, kad 
visuomenės opinija, pareikšta 
per spaudą ir kitokiais būdais, 
vyskupo žygį kritikavo.

Tiek katalikai, tiek protes
tantai, tiek tikintieji, tiek ne
tikintieji, laisvamaniai, smer
kė vyskūpą už tai, kad jis bu
vo kun. Orlemanskį suspenda
vęs ir pasimojęs pasiųsti jį vie- 
nuolynan dėl to, kam kunigas 
buvo nuvykęs Į Tarybų Sąjun
gą ir tarėsi su maršalu Stali
nu.

Nereikia nei sakyti, kad ku
nigo Orlemanskio žygį buvo 
užgyrusi mūsų krašto vyriau
sybė — užgyrusi neoficialiai.
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Anglai Užėmė Cassino, Ame- Kad Naciai Nepagauna Kovo- 
rikiečiai Formią; Prancūzai ianc^ Lietuvos Patrijotų, tai

Kerta Hitlerio Liniją
Karia Šiaip Lietuvius

Ką dabar kun. Orlemanskis 
darys? Ar jis bus aktyvus po
litiniame darbe? Ar vyskūpas 
jo veiklos nevaržys?

Tai klausimai, į kuriuos tik 
laikas atsakys.

Mes, tačiau, vieną žinome: 
kun. Orlemanskis, savo vizitu 
pas premjera Staliną, atliko 
didelį darbą. Jo kelionė, jo 
pareiškimas gražiai prablaivė 
miglotą padangę. Jis nušvietė 
milijonams Amerikos ir viso 
pasaulio katalikų tą būtent 
klausimą, kad Tarybų Sąjun 
gos vyriausybė jokių represijų, 
jokių persekiojimų prieš kata
likus nevartoja ir ateityje ne
vartos.

Tai ypačiai svarbu lietuviš
kai visuomenei, kurios daugu
mą sudaro katalikai.

Maskvoje mirė rusų stačia-

kiečiai oficialiai skelbė, kad 
jie pasitraukę iš Cassino 
miestelio (griuvėsių). — 
Cassino buvo paskutinė na
cių tvirtuma šiauriniai-ry- 
tiniame gale vadinamosios 
jų Gustavo linijos.

Talkininkų štabas prane
šė, kad amerikiečiai atėmė 
iš nacių Formia miestą su 
uostu. Formia buvo vakari
nis “inkaras” visos vokiečių 
apsigynimo linijos šiame 
fronte.

Anglai užėmė buvusiąją 
nacių tvirtumą Cassino.

Jungtinių Valstijų kariai 
pajūriniame ruože užėmė 
Pignataro miestelį ir pra
siveržė pusantros mylios to- 
liaus pirmyn Liri upės klo
niu.

Prancūzai vidurinėje fron-

S. Petronaitis rašo, jog 
su lenkais j vakarus nu0 .vyriausias vokiečių proku- 
Cassino ir atkirst hitleri- I“ l^ke pastatyt naujas 
ninkus tame kampe. i dldfe®. kartuves prie Kau- 

1 no kalėjimo. Ant tų kartu-
Suimta Tūkstančiai Nacių vių naciai karia nekaltus į- 
Per šešias ofensyvo die- įkaitus už tai, kad kiti lie- 

nas talkininkai Italijoj nu-[tuviai užpuldinėja hitleri- 
žygiavo iki 12 mylių pirmyn j ninkus. Pakartųjų kūnai 
ir paėmė nelaisvėn 4,500 vo-[laikomi ant kartuvių po ke- 
kiečių. Ketvirtadienio žinia [lias dienas.
sako, kad jie pagrobė daug [ Paskutiniu laiku Lietuvos

sprogdintojo.
Varėnoje lietuviai su

sprogdino vokiečių koman- 
danto raštinę tuo laiku, ka
da naciai turėjo pasitarimą 
joje. Keli tuzinai hitlerinin
ku buvo užmušta bei sužei
sta.

Vokiečiai yra suvarę tam 
tikrą skaičių lietuvių į pu- 
siau-karinius junginius. Lie
tuviai bėga iš jų, ■ kai tik

Chinai ir Amerikiečiai Ap 
siaučia Myitkyiną, Japonų 
Tvirtumą Šiaur. Burmoje

Ceylon, geg. 18.— Chinai 
išvien su kariniais Ameri
kos specialistais užėmė di
delę japonų lėktuvų aikštę 
prie Myitkyinos miesto, 
šiaurinėje Burmoje. Myit- 
kyina yra geležinkelio ir 
vieškeliu stotis ir svarbiau
sia japonų karo bazė toj 
Burmos dalyj.

Chinai-amerikiečiai dali-

nai apsupo jau patį Myitky* 
inos miestą ir jų artilerija’ 
pleškina japonus toje tvir
tumoje.

Chinai, prasiveržę iš savo 
Yunnan provincijos į Bur- 
mą, šluoja priešus atgal 
bent šimto mylių frontu. O 
kiti chinai, komanduojami 
amerikiečio generolo Stil- 
wellio, perkirto japonam 
vieškelį iš Kamaingo į Mo-

senas žmogus — 77 metų am
žiaus.

Patri.jarchas Sergiejus, rei
kia pripažinti, karo metu pa
sirodė uoliu savo krašto my
lėtoju. Jis organizavo tikin
čiuosius žmones karo pastan
goms remti. Jis visais būdais 
rėmė tarybinę vyriausybę. Jis 
palaikė draugiškus ryšius su 
anglų bažnyčios vadais ir su 
tūlais Amerikos protestantų 
aukštais dvasiškiais.

Patrijarchas Sergiejus skel
bė, jog Didžioji Lapkričio re
voliucija, konfiskuodama iš 
bažnyčios dvarus ir palocius, 
atskirdama bažnyčią nuo vals
tybės, sulygindama visas ti
kybas, atliko milžinišką vaid
menį, naudingą patiems tikin
tiesiems, naudingą pačiai baž
nyčiai.

Caro laikais, kai stačiatikių 
religija buvo valstybinė religi
ja, dvasiškijoje viešpatavo su
gedimas, didelis parazitizmas. 
Dabar kas kita: bažnyčia ta
po pastatyta savo vietoj. Kuris 
žmogus nori, gali melstis, gali 
tikėti, jo niekas nevaržo. O jei 
nenori — jis netiki ir dėl to 
niekas jo nepersekioja.

Sakoma, naujuoju patrijar- 
chu būsiąs Kijevo metropoli
tas Nikolajus.

nacių ginklų ir amunicijos, [patrijotai apie 70 kartų ar-įgauna progos. Pastaruoju 
------- dė vokiečių traukinius, til- ! laiku visi lietuviai išbėgiojo 

Icnanna Tallrinmlni tus ir gelžkelio bėgius Vii-[iš trečiojo 
IdpdllAJd, 1 dmlIIliIKŲ opi- nįaus _ Varios - švenčio- riam buvo skirta statyt 
Kiuim Pvucn-------------- mėliu - Lydos - Kauno gele-Į tvirtumas aplink Vilnių.r,ama? mso Japonus ^žinkeli0 finijoje> ! Dauguma tų bėglių paskui 

su-[įstojo į partizanų būrius, 
veikliai kovai prieš vokie
čius.

Kovo menesį .šiemet Lie- ivie^'kariuomenė^tėmriš | do vieškelio'tėra tiktai apie 
tuvos patrijotai Kaune vokiečiu apkasus j pietų ry. | .... J-J~— °”"

muse 20 naciu kareiviu, oil-1 , * 1 , r
cieriu ir valdininku. I tus_nuo Stamslavovo, Vaka-1:

inneje Ukrainoje. Naciai du 
[kartu kontr-atakavo, bet 
buvo sumušti. Kautynių 
lauke liko apie 500 vokiečių 
lavonų. Raudonarmiečiai 
pagrobė 6 kanuoles, 16 mi
nosvaidžiu, 22 
džius ir 10 trokų 
mobiliu ir suėmė 
rininku. c

Į šiaurvakarius 
raspolio miesto 
kariuomenė Sliuo-limum uvi ,. 
kiionas naciu metiniai va- Jas vlsl deleSatai. kurie pa- kuopas nacių, pietiniai va iž dg- tj Roosevelto 
kariniame Dniestro u es kandidJatQ ketvirtajam 
šone, ir uzeme patogias po- • t 
zicijas.

United Press skaičiuoja, 
jog nuo balandžio 18 d. 
Stanislavovo fronte raudon
armiečiai užmušė bei suėmė 
jau 18,310 hitlerininkų. O į 
šiaurvakarius nuo Tiraspo- 
lio per savaitę liko nukauta 
6,800 vokiečių.

Lauk iŠ Tanžyro i Neseniai ' lietuviai 
J . sprogdino elektros

London. — Ispanijos val
džia paskutinėmis dieriomis 
prašė, kad Japonija atsiim
tų savo atstovus iš Tanžy- 

[ro, šiaurvakarinio Afrikos

stotį' 
Švenčionių mieste. Ta stotis 
dirbo elektrą kelioms vokie
čių dirbtuvėms, kuriose tai
soma tankai ir lėktuvai. Na
ciai nepagavo nei vieno

bataliono, ku-

to dalyje verždamiesi Per [kampo, prie Gibraltaro Su
vadinamąją Hitlerio liniją, sįaurio, ’ ' •
atėmė iš priešų Esperia 
miestelį, vieškelio stotį. Be! 
to, francūzai užėmė strate
ginį Chiavica kalną.

Lenkai užkariavo kalną 
num. 593 į šiaurių vakarus 
nuo Cassino. Šis kalnas va
dinamas “zoviesku” tarp 
vokiečių Gustavo ir Hitle
rio linijų.

Anglai stengiasi susisiekt

Lenkijos Valdžia Panaikina 
Bausmę Kitataučiam Bėgu- 

siem iš Lenkų Armijos
London. — Emigracinė 

Lenkijos valdžia dovanojo 
bausmę žydams, ukrainams 
ir baltarusiams kareiviams, 
nuteistiems už bėgimą iš 
lenkų armijos. Dabar jie 
grąžinami atgal į lenkų ka
riuomenę. Taip lenkų vy
riausybė pranešė Anglijos 
valdžiai.

(Šimtai žydų ir kitautau- 
čių, pasitraukę iš lenkiškos 
kariuomenės, prašė priimt 
juos į Anglijos armiją arba 
pasiųst į Sovietų frontą 
prieš vokiečius. Tai todėl, 
kad lenkų kariai juos nie
kino, skriaudė ir persekiojo, 
kaip žinoma iš pirmesnių 
Pranešimų.)

kaip pranešė sei
mui A. Eden, Anglijos už
sienių reikalų ministeris.

Ispanijos valdžia, pasi
duodama spaudimui iš A- 
merikos ir Anglijos pusės, 
jau uždarė Vokietijos kon
sulatą Tanžyre. Anglai da
vė praleidimą vokiečių kon
sulato nariams per Gibral
taro Sąsiaurį į Ispaniją.

Anglų valdžia taip pat į- 
teikė Ispanijos valdžiai są
rašą kitų Hitlerio agentų, 
kuriuos prašo pašalint iš 
Tanžyro. Nes jie ten šnipi
nėja talkininkų laivus, plau
kiančius per Gibraltaro Są
siaurį tarp Atlanto Vande
nyno ir Viduržemio Jūros.

Ispanų valdžia sutiko pa- 
liuosuot Italijos laivus, ku
rie buvo sulaikyti Ispanijos 
prieplaukose po to, kai Ita
lijos karaliaus ir premjero 
Badoglio valdžia pasidavė 
talkininkam. — Tie laivai 
bus perplukdyti į talkininkų 
žinybą.

Anglų - amerikiečių lakū
nai vėl bombardavo Rumu
niją.

Blogas oras ketvirtadienį 
trukdė talkininkų oro veik
smus prieš nacius.

Raudonieji Lakūnai Nuolat Ardo 
Stotis Vokiečių Užnugaryje

Washington. — Maskvos 
radijas pranešė apie seka
mus Sovietų lakūnų žygius 
prieš vokiečių užnugarę 
naktį geg. 16-17:

Raudonieji bombanešiai 
ardė ir degino vokiečių 
traukinius ir karinius san
dėlius trijuose geležinkelių 
mazguose — Minske, Bara- 
novičiubse ir Chelme, kur 
buvo sukelta daug gaisrų ir 
sprogimų.

Chelme sovietiniai lakū
nai sudaužė kelis traukinius 
su nacių kariais ir krovi
niais juose.

(Suomių radijas sakė, 
kad Sovietų lėktuvai ataka
vo Kaminą, prie Suomijos 
Įlankos.)

Sovietų lakūnai nuskan
dino tris ginkluotus vokie
čių laivus ir du krantų 
sargybos laivukus Suomijos 
Įlankoje.

Iš visų tos nakties veiks
mų negrįžo tik trys sovieti
niai lėktuvai.

Jau 21 naktį iš 29 pasku
tinių naktų raudonieji la
kūnai sprogdino geležinke
lių stotis ir kitus įrengimus 
vokiečių užnugarėje ir visu

tuo laikotarpiu nustojo tik
tai trijų minimų savo lėktu
vų.

Shenandoah, Pa., Jvyks 
Svarbios Prakalbos Ei
namaisiais Klausimais
Sekmadienį, geguž. 21 d., 

kalbės R. Mizara, LDS pre
zidentas ir dienraščio Lais-

Miners 
kampas 

Shenan- 
St. Kuz- 
Kuzmic-

vės redaktorius, 
Hali svetainėje, 
Main ir Oaks Sts., 
doah, Pa. Dainuos 
mickas ir Violeta 
kieno.

Pradžia 2 valandą dieną. 
Įžanga nemokama.

Gerbiami Shenandoah ir 
apylinkės lietuviai! Nuošir
džiai visus kviečiame ateiti 
į šias prakalbas ir geriau su
sipažinti su svarbiaisiais šių 
dienų gyvenimo ir politikos 
klausimais.

Niekad pasaulyj nėra bu
vę tokių svarbių įvykių, 
kaip kad šiandien. Kiekvie
nam žmogui reikia juos su
prasti. Taigi kalbėtojas ir

n . . n ... . Igaungą ir Myitkyiną.Sovietai dunaikmo Jau | I Mogaungą eina naujasis nr non m • t- c, plentas iš Ledo, rytinėje25,Naciu lies Ma- Indijoje. Šį plentą per kal- . . m. j. nūs ir upes pravedė chinai IllSlaVOVU-liraSpOllU 'darbininkai su amerikie- 
_____  į čiais inžinieriais. Nuo da- 

London, geg. 18. — So- i bartinių jų pozicijų prie Le-

[70 mylių iki didžiojo Bur- 
-- - [mos Kelio, einančio Chirti- 

jon. Kai chinai ir ameri
kiečiai išmuš priešus iš tos 
spragos, tada talkininkai iš _. 
Indijos galės šiais vieške
liais per Burma siųst Chį- 
nijai karo reikmenis.

J

kulkosvai- 
bei auto- 
150 hitle- Dar 2-jų Valstijų Dele

gatai už Rooseveltą
Delaware ir Montanos 

sunaikint dvi valstijose laimėjo nominaci- i o o iridi dnlnCTnlni

nuo Ti- 
sovietinė

terminui.
Delaware valstija siunčia 

8, o Montana 10 delegatų į 
demokratinį nacionalį suva
žiavimą nominuot kandida
tui į Jungtinių Valstijų 
prezidentus.

I

?!

Ll
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dėstys tų įvykių prasmę ir 
svarbą. Kartu jis patieks 
naujų svarbių žinių apie pa
dėtį Lietuvoje ir pasaulyje 
abelnai. Be to, išgirsite gra
žių dainų, kurių padainuos 
mūsų mylimi dainininkai 
Stasys ir Violeta Kuzmic
kai.

Prašome visus į prakal
bas, nesivėluojant.

Rengėjai

Raudonarmiečiai Pra
laužė Nacių Linijas

Maskva, geg. 18. — So
vietų kariuomenė pramušė 
keliose vietose vokiečių li
nijas pietiniai - vakarinia
me Dniestro upės šone, Be- 
ssarabijoje.

Naciai visiškai užima 
šiaurinę Suomiją.

Jugoslavijos partizanai 
LDS 34-ta Kuopa atkariavo Starigrad uostą.
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Artinasi birželio 22-roji. Ji 
lietuviams tuo minėtina, kad 
tą dieną (1941 metais) žvė
riškasis nacizmas užpuolė ta
rybinę Lietuvą ir visą Tarybų 
Sąjungą.

Birželio 22 dieną sukaks ly
giai trys metai tam plėšikiš
kam vokiečių “žygiui.”

Kur tik galima, reikėtų su
šaukti masiniai mitingai arba 
kitokios pramogos įvykiui at
žymėti ir, žinoma, mūsų krašto 
karinėms pastangoms sustip
rinti. 1

Brooklyne lietuviai, girdė
jau, ruošiasi prie sušaukimo 
masinio mitingo.

Sekamą sekmadienį šitą žo- 
_ . • , . i t • L' .’VrM •r V

.s

Lenkų Tautinė Taryba Londone Reikalauja Pavaryt gen. Sosnkovskį iš Politikos
London. — Lenkų Tautos 

Taryba vienbalsiai nuspren
dė reikalaut, kad emigraci
nės lenkų valdžios preziden
tas Vladislovas Račkievič’- 
ius atimtų politinį paskyri
mą iš generolo Kazimiero 
Sosnkovskio, kuris yra vy
riausias lenkų kariuomenės 
komandierius ir žinomas
d žiu rašytojui teks būti Šena- 
dory, kur įvyks lietuvių masi
nis mitingas.

Bus progos pasimatyti su 
geraisiais mūsų draugais ir 

| draugėmis.

kaipo fašistinis politikie
rius.

Kada pernai liepos mėnesį 
užsimušė lėktuvo nelaimėje 
generolas VI. Sikorskis, tuo
metinis lenkų vyriausias 
komandierius ir premjeras, 
tai prezidentas Račkievi
čius paskyrė gen. Sosnkovs
kį ne tik aukščiausiu ko- 
mandierium, bet ir prezi
dento įpėdiniu. Mat, pagal 
lenkų konstituciją, prezi
dentas karo metu gali pa
skirt, kas jo vietą užims,

dėl kokios priežasties nega
lėtų eiti savo pareigų.

Taipgi pranešama, kad 
Lenkų Tautos Taryba ragi
no prez. Račkievičių atimt 
iš generolo Sosnkovskio ir 
bet kokią politinę galią a- 
belnai.

Sosnkovskis yra aršiau
sias Sovietų priešininkas, ir 
jeigu jis būtų visiškai pa
varytas iš politikos, tai ma
noma, kad gal pagerėtų 
santykiai tarp Sovietų Są
jungos ir Lenkijos. ;•

jeigu prezidentas mirtų ar Lenkų Tautos Taryba, su-
$

sidaranti iš keturių didžių
jų partijų, beje, turi teisę 
tiktai patarmus valdžiai 
duot, bet neturi galios įsta
tymams leisti. Tačiau spėja
ma,' kad prez. Račkievičius 
patenkins tarybos reikalavi
mą ir pašalins gen. Sosn
kovskį iš politikos, kaip tei
gia N. Y. Times korespon
dentas.

Neseniai atvykę Londo
nan atstovai vadinamųjų 
“pogrindinių Lenkijos jė
gų” taipgi reikalavo paša
lint gen. Sosnkovskį iš poli-

tinių pareigų.
Ragina Pavaryt ir Lenkų 
Karo Minister j Kukielį
Tautinei Lenkų Tarybai 

yra įteiktas sumanymas pa
varyt ir generolą Marjaną 
Kukielį, Lenkijos karo mi
nisterį. Kukielis kaltinamas 
už išsišokimus prieš žydus 
tarnaujančius lenkų kariuo
menėje. Bet kai kurie tary
bos nariai sako, jog gen. 
Sosnkovskis, o ne Kukielis 
kaltas už žydų karių perse
kiojimą.

Lenkų taryba dabar pa
skyrė savo šešių narių ko
misiją ištirti skundus, kad 
žydai, Ukrainai ir baltam-* 
šiai lenkų armijoje yra nie
kinami ir skriaudžiami. I 
tyrinėjimo posėdžius būsią 
priimti Anglijos žydų ir 
pravoslavų tikybos atstovai, 
kaipo tėmytojai.

Maskva. — Sovietų jėgos 
geg. 16 nušovė 29 vokiečių 
lėktuvus ir sunaikino bei 
išmušė iš veikimo 9 priešų i 1tankus

■ 'ft;
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Ak, Tie Gandai.
Londonas — gandų malūnas. Ypačiai 

dėl londoniškės lenkų valdžios ir Tary
bų Sąjungos santykių iš ten leidžiama 
visokiausių gandų.

Paskiausia politinė antis buvo paleis
ta šiomis dienomis. Žinioje buvo paskelb
ta, būk Tarybų Sąjunga sutiksianti ati
duoti Lenkijai Lvovą ir Vilnių, jei len
kų valdžioje Londone bus padarytos ati
tinkamos reformos, jei iš tos valdžios 
bus išvalyti anti-sovietiniai elementai.

Mums atrodo, kad lenkų valdžia Lon
done Jokius gandus leidžia tiksliai tam, 
kad juo labiau sudrumsti politinį vande
nį, kuriame ji galėtų pasižuvauti.

Nesinorėtų tikėti, kad tarybų vyriau
sybė duotų tokius lenkų ponams paža
dus, kokius jie skelbia. Net ir patys Len
kijos patrijotai, net toki, kaip prof. Lan
ge, kuris dabar yrą Tarybų Sąjungoje, 
yra pareiškę, kad Vilnius neteisėtai bu
vo nuo Lietuvos atplėštas ir kad jis tu
rįs pasilikti Lietuvai. Dėl Lvovo, tiesa, 
prof. Lange mano, galima tartis, bet dėl 

’Vilniaus — lenkai neturėtų nei burną 
aušinti: Vilnius yra ir bus Lietuvos so
stinė.

Komunistai Suvažiuos
Šeštadienį New Yorke prasidės Jung

tinių Valstijų Komunistų Partijos suva
žiavimas. Atrodo, kad šis suvažiavimas 
turės didžiulės svarbos, nes jame partija 
padarys griežtų pakeitimų. Faktinai, ši 
partija, kaip jau mes esame rašę seniau, 
mano liautis politine partija vadinusis; 
ji pasiliks tik kaip politinės apšvietos 
organizacija, palikdama savo nariams 
teisę dalyvauti šalies politiniame gyveni
me pagal jų nuožiūrą.

Suvažiavimas bus ir dėl to svarbus, 
kad jis įvyksta prieš prezidentinius rin
kimus — svarbiausius mūsų krašto isto
rijoje rinkimus. Komunistai iki šiol atvi
rai pasisakė už prezidentą Rooseveltą, 
už tai, kad jis dar vienam terminui kan
didatuotų į šalies prezidentus.

Be abejo, šiame suvažiavime bus kon
soliduojama visos pajėgos karui remti, 
pergalei pasiekti ir kovai prieš visokius 
mūsų šalies ir visų Jungtinių Tautų prie
šus.

Suvažiavimo paskutinė sesija bus 
didžiajame Madison Sq. Gardene, New 
Yorke, kur bus suglaustai nušviesta su
važiavimo nuveiktieji darbai.

5,000,000 Žmonių Už Prezidentų 
Rooseveltą

Chicagoje vyksta svarbus Amalgamei- 
tų unijos (rūbsiuvių unijos) suvažiavi
mas. Ten pat įvyko ir Politinės Veiklos 
(CIO Political Action Committee) Komi
teto posėdis, šis politinės veiklos komi
tetas, kaip jau ne kartą buvo rašyta, 
įkurtas tuo tikslu, kad išjudinti juo dau
giau unijistų politiniam darbui.

Komitetas priėmė rezoliuciją, raginan
čią prezidentą Rooseveltą apsiimti būti 
kandidatu į prezidentus dar vienam ter
minui. Kalbėdamas 5,000,000 unijistų 
vardu, Komitetas, taigi, atvirai pasisako, 
išreikšdamas norus milijonų žmonių, ku
riems rūpi laimėti karas, įkurti pastovi 
taika ir užtikrinti gražesnis žmonėms 
gyvenimas.

Amalgameitų unijos suvažiavimas 
taipgi vienbalsiai stovi už tai, kad prezi
dentas Roosęveltas apsiimtų kandidatuo
ti į prezidentus. Tik neseniai įvykęs me
talistų — plieno pramonės darbininkų— 
unijos suvažiavimas irgi pasisakė už 
prezidentą Rooseveltą.

Kitais žodžiais, organizuoti darbo žmo
nės ne juokais žada šiemet dalyvauti rin
kimų kampanijoje. Ir jie, be abejo, išeis 
laimėtojais.

'.'. . /N C. H. ..: •*.
. ' , y v,

Mr. Hull Užginčina.
Valstybės sekretorius, Mr. Hull, užgin

čina tuos gandus, kurie buvo paleisti iš 
Londono, būk Amerikos vyriausybė pra
dėjusi tarpininkauti tarp londoniškės len
kų valdžios ir Tarybų Sąjungos. Kaip 
žinia, buvo skelbta, kad Tarybų Sąjunga 
padarysianti nuolaidų lenkų valdžiai — 
nuolaidų ta prasme, kad Vilnius ir Lvo
vas būsią atiduoti Lenkijai. Mr. Hull pa
reiškia, kad mūsų valstybės departmen- 
tas nedarė jokių žygių tarpininkavimui 
tarp lenkų valdžios Londone ir Tarybų 
Sąjungos vyriausybės.
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Mihvaukės Lenkai Apie Kun. 
Orlemanskį.

Vilnies bendradarbis (Zanavykas) ra
šo tame dienraštyj apie Milwaukes len
kų pažiūrą link kun. Orlemanskio. Jis 
žymi:

“Nuošimtiniai gal Milwaukee daugiau 
gyvena lenkų, negu kitoje kurioje kolo
nijoje. Suprantama, čia lenkai kalba apie 
viską, o ypač apie tai, kokia bus po karo 
jų sena tėvynė.

“Kunigo Orlemanskio kelionė į Mask
vą ir per du kartu pasikalbėjimas su 
Stalinu ir Molotovu pavirto viso pasau
lio pošnekiu. Tuo labiau čia žmonės vi
sur kalba: ant gatvių, mitinguose, šeimų 
tarpe ir tavernuose.

“Darbininkai lenkai, ypač pažangesni 
labai prielankiai, apie Orlemanskį atsilie
pia. Net entuziastiški jo kelione, nes tas 
padės išryškinti patį- pagrindinį klausi
mą: kokiuose santikiuose turi būti Len
kija po karo kai ji atstatys savo nepri
klausomybę.

“Tik kalbėjausi su vienu lenku darbi
ninku, kuris užima svarbią vietą unijo
je:

“ ‘Londoniškė lenkų valdžia yra tąsa 
buvusios pirmiau mūs tėvų šalies val
džios. O kas nežino, kad Beko politika 
privedė prie tragedijos. Ta prieš-Sovieti- 
nė politika Lenkijai neleido užmegsti ge
rus santikius su Maskva. Karas būtų vi
sai kitai keliais ėjęs: Sovietų Sąjunga 
būtų stojus 1939 metais kariauti prieš 
nacius. Re t negalėjo, nes Beko politika 
veikė į nacių rankas ir prieš Sovietus.

“ ‘Orlemanskio ir profesoriaus Lange 
kelionė, nors kaip privatinių asmenų, bet 
yra pasisukimas artinti visus lenkus prie 
geresnių santikių su Rusija.’

“Yra tokių, kurie keiksnoja Orleman
skį, bet tuo pačiu pripažysta, kad londo- 
niškė valdžia nemoka dalykų vesti, ir net 
sarmatą daro tūlais atžvilgiais lenkų 
tautai.”

Welles Užgirio Tarybų 
Sąjungos Politiką

Rašydamas” savo kolumnoje (Herai d- 
Tribune, geg. 17 d.) apie Centralinės Eu
ropos problemas, buvusis valstybės sek
retoriaus padėjėjas Sumner Wel
les užgiria nesenai pasirašytą Ta
rybų Sąjungos su Čechoslovakijos vy
riausybe sutartį. Kaip žinoma; 
toji sutartis, pasirašyta geguž. 8 dieną, 
nustato, kaip Tarybų Sąjungos kariuo
menės vadovybė, perleis patiems cechams 
valdytis po to, kada Raudonoji Armija 
išlaisvins Čechoslovakiją (arba jos da
lis).

Ponas Welles mato reikalo šitaip pa
sakyti, dėl Tarybų Sąjungos užsieninės 
politikos:

“Sutartis parodo kitą pavyzdi kon- 
struktyves politikos, kurią iki šiol Mas
kva veda...”

Tiesa, dėl Jugoslavijos ir .Lenkijos pa-- 
dėties, p. Welles nėra optimistas.

SNAKE injo<Įrjra«»
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Kas Ką Rašo ir Sako

vaikų ir jaunimo 
tai bolševikai to 
neprisiima. Jie 

komimis-

skait- 
grupei 
tiktai

Penktadicn., Gegužės 19, T94T

Int. Teatrininkų Darbininkų Lokalo 343 (AFL) na
riai parode Raudonojo Kryžiaus istoriją filmose 96 
grupėms viename tik Omaha, Neb., mieste-per balan
džio mėnesi. Lokalo biznio agentas Howard Jackson 
(kairėj) ir prezidentas A. G. Kostlan apžiūrinėja sėk
mingoj kampanijoj vartotą mašiną. (Federated Pic
tures).

imisfiuuiž

APIE TUOS, KURIE TU
RI MAŽIAUSIA TEISĖS 

KALBĖTI.
So. Bostono Darbininko 

kunigai labai pamėgo mo
ralybės temą. Prieš tai nie
ko neturime. Moralybė yra 
svarbus klausimas. Gerai,: 
kad laikraštis rūpinasi mo
ralybe ir kovoja prieš iš
tvirkimą. Bet su tais kuni
gais nelaimė tame, kad jie 
nepradeda nuo savęs. Pir
miausia reikėtų apsidairyti 
apie save ir savuosius. O 
tik paskui eiti prie kitų ir 
juos imti nagan. Tiesiog 
nepadoru ir labai nemorali- 
ška jieškoti nedorybių pas 
kitus, o savųjų visai nema
tyti.

Šitie kunigai, ypatingai 
vienas, pasislėpęs po raide 
K., jau kelintu kartu plūsta 
ir nedorybėmis terlioja ko
munistus. Tasai Darbininko 
ėdi to rialų rašytojas vėl už
sispyrusiai bando svietą įti
kinti, kad komunistai esą 
žmonių tvirkintojai! Jie 
tvirkiną ne tik jaunimą, bet 
ir senuolius — visus žmones 
abelnai.

Ne tik komunistai esą 
tokiais nedorėliais, bet net 
jų sankeleiviai taipgi vedą 
žmones į pragarą. Štai to 
kunigėlio malimalienė. Jis 
sapalioja:

Kai dėl 
tvirkinimo, 
priekaišto
drąsiai teigia, kad 
tai energingai kovoja prieš 
tvirkinimą vaikų, bei suaugu
sių žmonių.” Mes gi žinome, 
kad jie tvirkina. Jei nepra
sikalę lietuviški komunistai 
tai užginčyja, tai tik įrodo, 
kad jie nesusipažinę su ko
munistine literatūra, ypač su 
jų apysakomis. Seksualinis 
klausimas perdaug jau “rea
listiškai” ten atvaizduojama. 
Visi autoriai —- poputčikai ir 
nepoputčikai — aiškiu pa
mėgimu tą liniją išlaiko. Gal 
jie sakys, kad vaikai to ne
supranta. Tai skystas pasitei
sinimas. Jei nesupranta, tai 
vyresniųjų pasiklaus, gi su- 
augesnieji — jaunimas — 
pasiskubys su savo pagalba, 
žodžiu, sykį nešvari knyga 
paleista apyvarton, tai ji pir
miau ar paskiau bus supras
ta. Bot yra ir kitų tvirkinimo 
būdų. Pavyzdžiui, įkalbėti 
vaikams, kad jie paneigtų 
“atsilikėlių” tėvų, autoritetą 
ir įsigilytų į “pažangaus” ko
munizmo mokslą. Mūsų su
pratimu, tai pirmutinis iš 
tvarkos išsiveržimas, bei iš
tvirkimas. O ką jau bekalbė
ti apie išsilaisvinimą iš po 
Dievo įsakymų ir paties Die
vo paneigimą? Juk tai pats 
didžiausias ištvirkimas, nes 
tai gryna bedievybė. Tik pa
žiūrėkime, ką vienas lietuviš
kas komunistas rašo apie 
maldą, štai jo žodžiai: “visos 
maldos yra tiktai laiko eik
vojimas.” Kristus įsako nuo
latos melstis, o komunistas 
teigia, kad malda tai tuščias 
laiko eikvojimas. Ar gali bū
ti didesnis ir tiesioginesnis ne 
tik vaikų, bet ir suaugusių 
tvirkinimas?
Priplepėjęs tiek daug ne

sąmonių ir neteisybės, K. 
užgieda: “Pasirodo, kad ne 
malda, bet diskusija su ko
munistais tai tik laiko eik
vojimas, nes mūsų ir jų žo
džių reikšme kaip tik prie
šinga. Kas pas mus balta, 
tai pas juos juoda, kas pas 
mus melaginga ir nedora, 
tas pas juos teisinga ir gir
tina. Juos suprasti, tai rei
kia žodžių reikšmę atžaga- 
reiviškai aiškinti.” (Darbi
ninkas, geg. 12 d.).

. Kiek laiko tam atgal tas 
pats kunigas K. kaltįno ko- 
munistus tiRtĮai politiniam:

■ ' į

žmonių “tvirkinime,” dabar 
gi, kaip matome, jiems jau 
bando užmesti ir lytinį, sek
sualinį tvirkinimą.

Ar paduoda jis nors vie
ną to seksualinio tvirkinimo 
pavyzdį? Ar pacituoja nors 
vieną kurio nors komunisto 
autoriaus knygą, įrodymui 
savo užmetimo? Ne, nepa
duoda nei vieno konkretaus 
pavyzdžio. O nepaduoda to
dėl, kad neturi. Niekur ir 
niekada mes nesame skaitę 
jokiuose komunistų raštuo
se, kuriuose būtų buvę skel
biamas seksualinis palaidu
mas bei ištižimas.

Tokį kaltinimą tai 
tingai ir įtakingai 
žmonių gali mesti
žmogus, kuris neima jokios 
atsakomybės už savo žo
džius. Tiktai žmogus, kuris 
nesiskaito su jokiais faktais 
ir plepa tai, kas jam užėjo 
ant seilės.

Tokį užmetimą tokiai vi
sai grupei žmonių gali pa
galiau daryti tiktai tas, ku
rio visi argumentai atsimu
ša į sieną. Juk taųgryna ne
sąmonė šiandien vadinti 
žmonių tvirkintojais tuos, 
kurie netiki į maldą ir ma
no, kad maldos yra laiko 
eikvojimas. Malda nieko 
bendro neturi su seksualine 
'ar kuria kita moralybe. Juk 
istorija pilna atsitikimų, 
kur kunigai ir net popiežiai, 
kurie juk maldų prikalba 
tiek ir tiek, yra davę žmo
nijai labai prastų lytinės 
moralybės pavyzdžių. Lietu
viškų kunigų istorija irgi 
ne laisva nuo lytinio suge
dimo pavyzdžių. Tas tik pa
rodo, kad palaikymui mora
lybės neužtenka maldos.

Tačiau būtų kvaila ir ne
teisinga sakyti, kad visi ti
kintieji yra ištvirkėliai, ne
dorėliai. Taip lygiai kvaila 
ir neteisinga tokiam kuni
gui K. iš Darbininko redak
cijos primesti komunistams, 
ar kuriai kitai žmonių gru
pei, ištvirkimą bei tvirkini
mą žmonių.

New Haven; Conn

Kie- 
ąps- 
kuo-

lai

Iš Mūsų Veikimo

New Haven lietuviai pradėjo 
daugiau darbuotis. Balandžio 
30 dieną buvo suloštas veika- 
liukas “Dėdės Silvestro 
me.” Publikos susirinko 
čiai ir girdėjau, kad LDS 
pai liks pelno.

Kas dėl pačio veikalo,
negaliu nei girti, nei peikti. 
Aktoriai savo roles atliko ge
rai, tik veikalas yra labai 
trumpas, žmonės tokiu trumpu 
vaidinimu nėra patenkinti. 
Vaidinimas užėmė tik 45 minu
tes. Scenerijas labai gražiai 
nupiešė newhaveniete Hales 
Kanciūtė. Darbas labai gražiai 
atliktas, papuošė svetainę ir 
garbė jai už tai.

Liet. Darbininkų Susivieniji
mo kuopos susirinkimas įvyko 
gegužės 2 dieną. Narių atsilan
kė pusėtinai daug, gal todėl, 
kad buvo centro valdybos bal
savimai.

Naujuose sumanymuose Jo
nas Alekna, (jaunasis) davė 
sumanymą, kad pakviesti tau
tininkus į debatus klausime 
mūsų senos tėvynės Lietuvos. 
Visi nariai vienbalsiai priėmė 
sumanymą, išrinko komisiją.

Komisija nuvyko į SLA kuo
pos susirinkimą ir perstatė at
silankymo tikslą, tai jie visi su
kilo šumyti, kaip rudenį šir
šių lizdas. Mat, juos labai bau
gina tas, kad Raudonoji Armi
ja artinasi prie Lietuvos, kad 
jau netrukus Lietuva bus iš- 
ląisvinta iš po nacių vergijos.

Onuškio Dzūkas.;
«

A. L. D. L. D. REIKALAI

LIETU- 
kurioj bus 

Lietuvos žmonių ko- 
barbarus hitlerinin- 
baigiama spausdinti, 
greitai gaus. Tai bus

KNYGA IR “ŠVIESA”

Šių metų knyga — 
VA UGNYJE, 
aprašyta 
vos prieš 
kus, jau 
Ją nariai
labai svarbi ir reikalinga kiek
vienam knyga.

“Šviesos” No. 2 jau at
spausdintas ir paduotas apda- 
rinėtojui. Kaip tik bus gata
vas, tai išsiuntinėsime. Visiems 
kuopų sekretoriams yra išsiųs
ta “Šviesos” antrašai patikrini
mui. Patikrinę praneškite, ku
rie taisomi, 
riai, jeigu 
žurnalo, tai 
centrą.

Garbės Kuopos
Su pabaiga balandžio buvo 

64-rios garbės kuopos, tai yra, 
kurios buvo pasimokėję už vi
sus narius arba ir gavę naujų 
narių. Iki gegužės 10 dienos 
dar 14 kuopų atliko savo pa
reigas ir įstojo į garbingų kuo
pų sąrašą. Jomis yra:
Kp.

31
34 
58 
60 
84

ir kurie geri. Na- 
kurie negaunate 

praneškite tiesiai į

106 
129 
131 
190 
216 
218 
221 
223

Miestas
Lewiston 
Rumford 
St. Louis 
Coaldale 
Paterson

98-A Frackville
Ambridge
Valley Spring
Saginaw
Cleveland
Brooklyn 
Scottville 
Bloomfield 
Oregon City

Prašome ir kitas kuopas mo
kėti, nes pagal Konstituciją vi
si nariai turi savo duokles 
mokėti iki liepos 1 dienos, 
iki dabar dar tik 78 kuopos 
vo pareigas atliko.

Nauji Nariai — Chicago 
Priešakyj

Mūsų vajus tęsis i.ki birželio 
1 dienai. Laike vajaus nėra jo
kio įstojimo, žmogus pasimoka 
$1.50 ir yra pilnu nariu, gaus

su

sa

Po 2 naujus narius gavo: 
1 kp., Portland; 7 kp., Spring
field; 17 kp., Shenandoah; 33 
kp., Pittsburgh; 37 kp., Law
rence; 40 kp., McKees Rocks; 
4 3 kp., Wilkes Barre; 65 kp., 
Racine; 92 kp., (Cicero; 118 
kp., White Plains; 187 kp., 
Chicago; 217 kp., Winnipeg; 
218 kp., Scottville.

Po 1 naują narį gavo: 9 kp., 
Norwood; 21 kp., Windsor; 31 
kp., Lewistone; 46 kp., Otta
wa; 44 kp., Lowell; 63 .kp., 
Bridgeport; 68 kp., Hartford; 
69 kp., Lethbridge; 77 kp., 
Cliffside; 81 kp., Brooklyn; 85 
kp., Haverhill; 147 kp., Broo
klyn; 150 kp., Chicago; 155 
kp., Worcester ir 219 kp., Fo
rest City.

Su pavieniais nariai jau tu
rime gavę 408 naujus narius. 
Iki vajaus pabaigos būtinai 
reikia gauti iki 500 naujų na
rių. Pasidarbuokime!

Pirkite Karo Bonus
Pirkite karo bonus ir padė

kite sumušti hitlerininkus. 
Pirkdami kredituokite Lietu
vių Literatūros Draugijai, nes 
mes pasiryžome parduoti už 
$200,000 karo bonų, kad nu
pirkus du mūšio lėktuvus.

Iki šiol mūsų nariai ir sim- 
patikai kreditavo Liet. Litera
tūros Draugijai pirkę už $80,- 
150 karo bonų. Pirkite dau
giau ! Kredituodami praneškite 
mums savo vardą, pavardę, an
trašą, už kiek pirkote karo bo
nų ir jų numerį.

Kas Padeda Knygas Leisti?
Knygų leidimui arba Liet. 

Literatūros Draugijos Apšvie
tos Fondui paaukavo arba ant 
blankų surinko sekami 
ir draugės:

M. PAULAUSKAS, 
rius LLD 40 kuopos, 
Rocks ant blankos 
$25.25.

M. Bagužinskas, Wyoming, 
ant blankos surinko $11.25.

JONAS URBONAS, sekre
torius LLD 33 kp., Pittsburgh 
ant blankos surinko $8.

ANTANAS PAPELIUČKA, 
Phila., ant blankos surinko 
$8.50. Aukotojų vardai buvo 
paskelbti korespondencijose, 
tai nekartojame.

V. STANKEVIČIUS, Balti
more, aukavo $10.

Po $5 aukavo: LLD 52 kp., 
Detroit per J. K. Alviną; A. 
Kišonas, vaistininkas iš Ham
tramck ir LLD 188 kp., Ham
tramck, per A. Varaneckienę.

LLD 190 kp., Cleveland, per 
P. Nemurą aukavo $3. Po $1 
lukavo: A. Lakickas iš Coal
dale ir L. Stakėnas iš Freesoil.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū! Prašome ir 
ateityje paremti Liet. Litera
tūros Draugiją, nes karo sąly
gose viskas pabrango, gi mūsų 
narinė duoklė yra ta pati. 
Taipgi, mūsų Draugija turi 
daugiau išlaidų aktyviai daly
vaudama už karo išlaimėjimą 
ir laisvos žmonijos pergalę.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck St, 
B/ooklyn 6, N. Y.

draugai

sekreto- 
McKees 
surinko

gavo:

knygą ir žurnalą “Šviesą.” Da-
bar naujų narių 
me taip:

gavime stovi-

Kiek narh;
Kp. Miestas gavo

19 Chicago 38
52 Detroit 29
47 Montreal 28

137 Montreal 20
146 Chicago 19

1 Brooklyn 17
79 Chicago 15
86 Chicago 14
11 Worcester 13
55 Ridgewood 13

162 Toronto 11
38 Scranton 10
15 Fort Williams 7
39 Scranton 7

103 Hudson 6
116 Chicago 6
145 Los Angeles 6
94 Kenosha 5
20 Binghamton 4

190 Cleveland 4

Po 3 naujus narius
2 kp., So. Boston; 10 kp., Phi
ladelphia; 25 kp., Baltimore; 
28 kp., Waterbury; 66 kp., 
Grand Rapids, ir 113 kp-, Ha
milton. 
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ROCHESTER, N.Y
Gedimino D-tės 40 Metų 

Sukaktuvių Vakarienė

Balandžio 29-tos d., vakare, 
savo svetainėje, atsibuvo 40 
m. sukakties vakarienė su 
trumpa programa, žmonių bu
vo vidutiniai. Artistiškai pada
ryta iškaba atžymint 40 m. 
jubiliejų; trys bukietai kviet- 
kų ir keikas su.40 žvakučių 
puošė vakarienę.

Pirm. G. švedas, atidaryda
mas vakarą, trumpai pažymė
jo Dr-tės pergyventus gerus ir 
sunkius metus, kad Gedimino 
D-tė suvaidino svarbią rolę 
Rochesterio lietuvių gyvenime, 
paremdama kultūrines grupes, 
chorą ir teatrų mėgėjus, su
teikdama svetainę veikimui.

Pasak pirmininko, D-tė tu
rėjo skolų, bet šiandien, ap
vaikščiojant 40 m. sukaktį, tu
ri svetainę išmokėtą ir sutaupo 
22 tūkstančius! Toliau sakė 
būk visi tvėrėjai Gedimino D- 
tės yra mirę ir paprašė publi
kos pagerbti atsistojimu. Pa
prašė kalbėti J. Morkūną, R. 
Sherelį, J. Druseiką, F. Mane- 
lį-vice pirm, ir P. Bugailiškį. 
Pastarasis nekalbėjo, nes bu
vo ruošimasis imti paveikslą 
Draugystės valdybos.

Kvietkų bukietai su pasvei
kinimais buvo nuo Sūnų-Duk- 
terų ir Politiško Kliubo, keikas 
nuo mezgėjų. .Pasveikinimai

Newark, N. J

nuo SLA 69 kp., LDS lltos 
kp. ir LLD 50 kp.

Užbaigus imti paveikslus 
pirm, pakvietė smuikininką 
Joną žemaitį, žemaitis pagrie- 
žė: Beauštanti Aušrelė — Šim
kaus kompoziciją; Allegro — 
K. Feoco komp. ir Souvenir— 
Drella komp. Griežė gerai, 
bet pradėjus valgyti, peilių su 
šakutėmis barškėjimas nustel
bė smuikos muziką. Taipgi ne
ramus užsilaikymas neleido 
pasiklausyti gražios muzikos.

Rengimo komisijoj buvo: F. 
Manelis, P. Bugailiškis, J. Vil
kaitis, L. Bekešienė, ir J. Seve
rinas. Gaspadinės buvo: L. Be
kešienė, šuopienė, A. Bačiulie- 
nė, K. Severinienė, K. Ander- 
sonienė ir A. Duobienė. Ant 
stalų išnešiojo: čereškaitė, 
Malinauskaitė, . Severiniutė ir 
R. Mašauskaitė. Už baro dir
bo: J. Vilkaitis, J. Labeika ir 
F. Manelis.

Žmonių Išsireiškimai Po 
Vakarienės

Permažai garsinta, buvo ir 
narių, kurie nežinojo apie pa
dengimą.

Pirm. G. švedas pasakė ne
tiesą, kad visi pirmieji nariai 
yra išmirę, kurie organizavo 
Gedimino D-tę. Gyvi yra: Be
nediktas Duoba, Kazys Vaiva
da, Adolfas Bielskis ir Syrus. 
Kad tūli pakviesti kalbėti, ma
žai arba visai nėra pasidarba
vę Gedimino D-tei. žinoma, po 
kiekvieno parengimo randasi 
nepasitenkinusių - kritikų, taip 
ir šį kartą buvo.

Gedimino 40 metų sukakties 
vakarienė galėjo būti didesnė.

Amerikos Raudonasis Kry
žius dėkoja draugijoms ir pa
vieniams už paramą.

Laiškas seka pilnoj formoj:
May 1,1944 

Mr. William Cherney 
Chairman of Arranging 

Committee
Gedimino Hall Society 
575 Joseph Avenue, 
Rochester, New York.
Dear Mr. Cherney:

The Rochester Chapter 
the American Red Cross,
knowledges receipt of check 
for $223.38. We do wish to 
thank you for this very gene
rous contribution to the Red 
Cross. We wish to congratu
late you on the tremendous 
success of your dinner given in 
our behalf, and hope that you 
will convey to those respon
sible for its success and also 
to the many people who made 
contributions to the Red Cross 
our thanks.

You can rest assured that 
this money will be spent in a 
very worthwhile manner and 
will greatly help to take care 
of the comforts of our boys 
overseas.

Yours very truly, 
H. C. Townson,
Vice Chairman and Treasurer 
HCT/g.

Kalbant apie A. R. Kry
žiaus paramą medžiaginiai lie-, 
tuviai remia ir kraujo davimu. 
Ve, Martha Shurkienė yra da
vusi 6 kartus. Tikiu, jog yra 
ir daugiau davusių daugiau, 
negu kartą.

Draugystės Koresp. č.

Nacių aiškinimas šio paveikslo, atėjusio iš Lisbon, 
Portugalijos, sako, kad jis buvo nutrauktas “aukštuti
nės Italijos miestelyje,” kur Vokietijos policijos kuo
pa “buvo užatakuota grupės partizanų, kurie užėmė 
miestelį ir išlaikė vokiečius apsupime per 10 dienų.” 
(Federated Pictures).

Detroito Žinios

of
ac-

ge-
bū-

se-

Gražiai Pasidarbavo Sietynas 
Dėl Raudonojo Kryžiaus

Balandžio 30 d. Sietyno 
Choras turėjo gražų parengi- 
mėlį naudai Raudonojo Kry
žiaus.

šio prakilnaus darbo atliki
mui gerai pasidarbavo dd.: M. 
Paukštaitienė, Tęsė Stočkienė 
ir Kazys Anuškis, kaipo choro 
komisija šiam parengimui. Ka
dangi įžangos kaina buvo že
ma, ir dar duota* 'užkan
dis, tai pasirodė, kad pelno 
nieko neliks. Tokiu būdu, cho
ro organizatorė, draugė Šim
kienė prisiminė, ar nebūtų 
rai padaryti rinkliavą, kad 
tų daugiau naudos.

Susirinkę dar suaukojo 
kančiai:

Po dolerį: A. Palson, G. K. 
Žukauskai, J. Stanelis, P. Paš
kevičius, C. Anuškis, J. Ku- 
nickas, Grace Janušonis, Marė 
Witkus, El. Skestaitis, St. Vil
kas, A. Kušlys.

Po 50 centų: E. W. Žilins
kai, F. Šimkienė ir J. Stočkus.

Po 25 centus: F. Yesmanta, 
G. Kairys, ir Marė Paukštaitis. 
Viso $15.

Draugai Žukauskai aukojo 
dar bonką vyno, kurią išleidus 
gauta dar 5 dol.; nuo paties 
parengimėlio liks gal kokie 
$30, tai veikiausia bus ligi' 50 
dolerių. Nors tai nėra jau tiek 
daug, bet visgi pradžia graži.

Už paramą, aukas, komisi
jai už gerą darbą, atliktą 
pačiam chorui didelis ačiū.

Albinas.

ir

Maskva. — Sovietai geg. 
15 d. nušovė 19 vokiečių lėk
tuvų.

Org. Sąryšio Reikalai
Kaip daugeliui yra žinoma, 

kad Detroito Organizacijų Są
ryšis rūpinasi, kad tarpe or
ganizacijų parengimų neįvyk
tų prieštaravimas ir taipgi kas 
metai surengia vieną ar du 
parengimus dėl darbininkiškų 
laikraščių naudos. Sąryšis at
lieka gana gerą darbą, bet De
troite yra keletas kliubų, ku
rie to neįvertina ir nenori pri
gulėti į Sąryšį, kas kainuoja 
tik $1 į metus. Todėl aš kvie
čiu visas draugijas ir kliubus 
prigulėti į Org. Sąryšį.

Apie Sąryšio Konferenciją
Balandžio 23 d. įvyko Dėt. 

Org. Sąryšio konferencija ir 
aš čion paduodu svarbesnius 
tarimus. Sekr. pranešė, kad 
sulyg pirmesnį tarimą yra pa
daryta 5,200 spaudos pikniko 
tikietų ir jau organizacijos pla
tina juos. Piknikas įvyks lie
pos 23 d., Capitol Parke, ant 
Telegraph Rd. Spaudos pikni
ke bus išduota $100 dėl įžan
gos praizų. Praizai padalinti 
į 12 dalių, arba 12 ypatų lai
mės įžangos praizus.

Sąryšio finansinis stovis bu
vo iki konferencijai $23.97.

Organizacijų parengimų, už
registruota tik vienas pavasa
rinis ir spaudos piknikas vasa
rinis, taipgi mažas parengi
mas Motinų Dienos, gegužės 
14 d., ant 4097 Porter St. Ra
portai valdybos priimti.

Kalbėta apie platesnį veiki
mą, kad yra būtinas reikalas 
sutverti komitetas Lietuvai Pa
gelbos Teikimo. Darbas paves
tas dabartinei valdybai.

Nutarta išrinkti gaspadorių 
dėl spaudos pikniko, kad jau 
iš anksto rūpintųsi pikniko 
reikalais. Vienbalsiai išrinktas 
dr. M. D. Palevičius ir pagel- 
bininkai J. Butėnienė ir U. 
Palevičienė.

Tikietam tvarkyti darbas 
vestas Sąryšio sekr. J. K.
vinui. Jeigu bus kam reikalas 
dėl spaudos pikniko tikietų, 
tai kreipkitės pas Sąryšio se
kretorių.

Per LLD 52 kp. duotas su
manymas, kad Sąryšis sureng
tų vieną bendrą pikniką dėl 
Sąryšyje prigulinčių org. nau
dos. Įnešimas priimtas ir kada 
organizacijos tas tarimas bus 
pravestas, tad Sąryšio valdyba 
su org. valdybomis bandys to
kį pikniką surengti. Todėl org. 
šį tarimą turi priimti ar at
mesti.

Tikietų pardavėjam bus 
duoti trys praizai pinigais. Ku
rie daugiausia parduos spau
dos pikniko tikietų, tai bus pir
mas praizas $5, antras — $3, 
ir trečias $2.

Kadangi konferencija įvyko 
prieš vilniečių suvažiavimą, 
tai buvo duotas įnešimas au
kauti iš iždo $5 Vilnies suva
žiavimo pasveikinimui. Tari
mas vienbalsiai priimtas.

nepamirškite priduoti metinį 
mokestį savo delegatams iki 
kitai konferencijai.

Sekr. J. K. Alvinas.

LLD 52 Kp. Nariams
Gegužės 21 d., 1 vai. po pie

tų, įvyks LLD 52 kp. susirinki
mas, 4097 Porter St. Visus ir 
visas kviečiame dalyvauti su
sirinkime, ' nes per mėnesį lai
ko susidaro daug svarbių rei
kalų. Todėl čion reikalinga jū
sų ir bendro tarimo, kad dar
bas būtų įvykintas. Taipgi dar 
yra dalis narių pasilikę su mo
kesčiais už 1944 m., malonėki
te tuojau užsimokėti.

Kadangi sekmadienį, geg. 
21 d. įvyks Aido Choro pikni
kas, Beechnut Grove, tai na
riai susirinkite anksčiau ir ga
lėsime baigę ssuirinkimą vyk
ti į pikniką.

Alvinas.

Ignas Janulis
5 d., po sunkios 
Ignas Janulis, 
vieta buvo

pa-
Al-

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

|vyks Šeštadieni, 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.
ja Įvyks birželio 25 d. Org.

ėjo iš Užubalių kaimo, Šilų pa- 
rap., Kauno rėdybos. Atvyko į 
Ameriką 1912 m., į Pitts
burgh, Pa., bet nuo 1913 me
tų visą laiką išgyveno Detroi
te ir stengėsi kurti sau gyve
nimą, kaip geriausia galėjo.

Su šiuomi aprašymu išreiš
kiame gilią užuojautą mūsų 
mylimai draugei Marcelei Ja- 
nulienei, jos visai šeimynai ir 
visiems artimiems giminėms! 
Nesirūpink, mylima drauge, 
Marcele, netekus savo mylimo 
gyvenimo draugo, raminkis, 
kaip gali, kartu su savo myli
ma šeimynėle!

O velioniui Ignui tariame tik 
tiek: Ilsėkis, mielas drauge, 
šaltoj žemelėj, ant visados!

Jonas ir Margaret
Alvinai.

Lawrence, Mass

Aš neturiu ramy- 
man vienai. . . 
buvo teisingas ir 
pažangiųjų veiki- 
būdamas jis nuo-

CLEVELANDO ŽINIOS

garbės lentelėj buvo 
auksinė žvaigždė prie 
Walter Umphrey, kuris

Combat Anti-Semitism. Jie vi
si stojo už to įnešimo priėmi
mą.

Toks įnešimas išleistas po to, 
kai kovo mėnesio 11-12-13-14 
dienomis .“Press” patalpino 
Clevelando fašisčių organiza
cijos United Mothers of Ame
rica atsišaukimą be parašo.. 
Ypatos, išleidusios tokius la
pelius ir paskleidusios, bus 
baudžiamos nuo $25 iki $500 
arba šešiem mėnesiam į kalė
jimą, arba abi bausmės bus 
uždėtos. Įstatymas įėjo į ga
lią už l()-ties dienų nuo per
leidimo.

Opozicija rėkė prieš įstaty
mą šaukdama, kad dabar ko
munizmas užviešpatavo Cleve
landą ir nebebus saugu mieste 
vaikščioti, nes komunistų bom
bų bus primetinėta. Opozici
jai vadovauja Michael G. Kel
ly ir Gerald L. K. Smith, 
America First organizacijos 
pasekėjai.

Nekentė Vaikų; Paliko Vai
kams $150,000

Rugpjūčio mėn. čia mirė 
i turtingas senbernis Mr. Hodg- 
Į son. Jis buvo žinomas kaipo 
“child hater” (vaikų, neap- 
kentėjas). Per 40 metų jis 
piktai bardavosi ant vaikų. Tik 
dabar išėjo aikštėn, kad mir
damas jis paliko $365,390 tur
to ir iš tos sumos paskyrė 
$150,000
Cleveland Protestant Orphans 
Home. Savo testamente senis 
sako: Aš tą padariau, 
palinksminus vaikučius 
make children happy).

Nepaprastas Nuotikis
Drafto bordas jieškojo

Augustine ir kaltino jį už ne* 
! pildymą įsakymo stoti į Dėdės 
Šamo tarnystę. Negalėdamas 
surasti padavė vardą į FBI.

FBI surado Augustine mote
rį ir sūnelį ir sužinojo, kodėl 
drafto bordas negalėjo rasti 
jos vyro. FBI turėjo nuvykti į 
Angliją, kad sužinojus apie jį. 
Mrs. Augustine pasakė, kad

li
jo 

11652

Mirė
Gegužės 

gos, mirė 
gyvenimo 
Manor St. Detroit. Buvo pašar
votas laidotuvių direktoriaus 
D. B. Bražio koplyčioj. Palai
dotas geg. 8 d. Woodmere ka
pinėse. Į kapines palydėjo la
bai didelis skaičius, virš šim
tas žmonių. Ignas buvo narys 
LDS 21 kp. ir Detroito Pašal- 
pinio Kliubo. Kliubas draugiš
kai pasitarnavo, duodamas 
grabnešius ir gyvų gėlių vaini
ką. Taipgi LDS 21 kp. davė 
puikų gyvų gėlių vainiką.

Jis buvo geras rėmėjas ir 
narys Detroito Radio Kliubo. 
Aplinkui grabą buvo nepa
prastai daug gyvų gėlių vai
nikų nuo artimų draugų, gi
minių ir darbininkų unijų bei 
organizacijų. Grabas atrodė 
padėtas, kaip kokiame kviet- 
kyne. Tas liudijo, kad velionis 
buvo visų mylimas žmogus ir 
visi nuoširdžiai stengėsi suteik
ti paskutinį pasitarnavimą.

Kadangi velionis gyveno ir 
mylėjo protauti laisvai, todėl 
ir likosi palaidotas laisvai. 
Prie grabo namuose ir ant ka
pinių buvo pasakytos trumpos, 
bet jausmingos prakalbos. Na
muose kalbėjo M. Alvinienė, 
prie kapo kalbėjo Pr. Jočionis. 
Ignas mirdamas paliko liūde
syje savo mylimą šeimyną, gy
venimo draugę Marcelę, dvi 
dukreles — Hellen, Jenny ir 
žentą, sūnų Alfonsą, kuris da
bar randasi Pacifiko salose 
karo lauke. Nors Alfonsui bu
vo duota žinia, kad jo tėvas 
mirė, bet jis neturėjo progos 
dalyvauti laidotūvėse. Ignas 
paliko tris brolius Lietuvoje, 
pusseserę Mrs. Musteikienę 
Scottville, Mich. ir daugelį 
giminių Pittsburghe.

Ignas Janulis turėjo 58 me
tus ir atrodė gana tvirtas žmo
gus, bet per paskutinius porą 
metų jam sveikatą pakirto 
operacija ir akies netekimas,

Atsiminimai
Jau metai laiko prabėgo, 

kaip aš netekau savo mylimo 
draugo Mikolo Petrukevičiaus. 
Jis mirė 1943 metų gegužės 
15 dieną. Tai buvo subatos 
rytas, saulei tekant. Jis mirė 
pasirgęs tik vieną' valandą. Jis 
užbaigė savo gyvenimo links
mas dienas, 
bės, liūdna

Mikolas 
gerai dirbo 
me. Gyvas
širdžiai rėmė darbininkų judė
jimą ir gausiai aukodavo. Jis 
buvo teisingas ir norėjo, kad 
kiti būtų teisingi. Matydamas 
ką nors darant klaidą, į akis 
pasakydavo, nemylėdavo kal
bėti už akių. Aš atsimenu, kuo
met jis buvo Liaudies Choro 
kasierium. Dąug savo pinigų 
išmokėjo mokytojui, nes cho
ras neturėjo. O jis nenorėjo, 
kad choras pakriktų, nes buvo 
linksmaus būdo žmogus ir my
lėjo dainas. Paskutiniais lai
kais prieš smertį buvo Maple 
parko gaspadorium ir sunkiai 
dirbo.

Po jo mirties kreipiausi prie 
vieno draugo, prašydama, kad 
parašytų kelis žodžius į spau
dą ir padėkavotų visiems ma
no giminėms ir draugams, kat
rie kuomi prisidėjo prie laido
tuvių. Bet tas nebuvo padary
ta. Tai nors dabar aš pati ir 
sūnus dėkavojame visiems gi
minėms ir draugams.

Mary Patrick.

Worcester, Mass
kp. 
vėl
ra-

amžiaus dienas
pagreitino j< 
Velionis pa

Mūsų Naujienos
Gegužes 14 d. LLD 11 

susirinkime d. Janulis ir 
prirašė 4 naujus narius. Jo
portas priimtas su pagyrimu. 
Taipgi sakė d. Janulis, kad už 
prenumeratas Liaudies Balsui 
jau baigia kolektą. Čia visi 
Laisvės patrijotai turėtų, tap
ti ir Liaudies Balso skaityto
jais. Susipažinkite su Kana
dos lietuvių veikla, skaitydami 
jų laikraštį tatai atsieksit, tik 
$3.50 metams, matykite d. Ja
nulį.

Petras Plokštis gražiai pasi
darbavo platinime literatūros. 
Taipgi reikia atiduoti draugiš
kas kreditas draugams Plokš
čiams, kad užaugino gražų sū
nų, man teko su jaunu Petru 
būti komisijoj, LDS susirinki
mas mums buvo tam tikrą dar
bą atlikti pavedęs. Jaunasis 
Petras Plokštis yra gabus ir 
draugiškas, taip, kaip ir visų 
kitų laisvų tėvų jaunimas, pa
siryžęs padėti darbininkiškam 
judėjimui.

A. Pilkauskas sakė, kad Lie
tuvos Pagelbos Teikimo Ko
miteto Worcesterio komitetas 
gražiai darbuojasi ir turi daug 
rėmėjų. Draugai, kas norėsit 
duoti kokią nors paramą Lietu
vos žmonių sušelpimui matykit 
J. J. Bakšį, M. Sukackienę, J. 
Skliutą ir A. Pilkauską.

Pirmutinis piknikas Olympia 
Parke įvyks 21 d. gegužės. 
Rengia LLD 11 kp. Čia rasit 
visko valgyti ir atsigerti. To
dėl visų, nuoširdžiai prašome 
dalyvauti; drg. Janulis jūsų 
lauks, kurie dar neužsimokė- 
jot duoklių.

Niekšiškas Pasielgimas
Pereitą metą per Labor Day, 

Brooklyn Village miestelyje, 
prie miesto salės, 7517 Mem
phis Ave., buvo iškabinta gar
bės lentelė (Honor Roll) de
dikuota tiem vyram ir mote
rim, kurie yra šios šalies ka
rinėse jėgose. Lentelę iškabi
nus buvo atlikta tam tikros ce
remonijos. Lentelė su užrašu: 
Brooklyn Village Honor Roll 
buvo iškabinta ant tam tikros 
stovylos.

Balandžio 22 d. naktį ko
kie tai padaužos užpylė juo
dos maliavos ant viso vardų 
surašo ir sugadino visą lente
lę, tą brangų ir garbingą dar
bą.

Apylinkės gyventojai tuo la
bai pasipiktino. Jie dabar ren
ka pinigus, kad sukėlus tam 
tikrą sumą dėlei atlyginimo 
(reward) tam arba tiem, ku
rie sugaus piktadarį ir tinka
mai nuteis. To miestelio majo
ras ir policijos viršininkas de
da visas pastangas, kad sura
dus, kas tokį bjaurų darbą at
liko.

Toj 
viena 
vardo
žuvo kautynėse su japonais. 
Iš to miestelio 3,000 gyvento
jų į karą jau yra išėjusių virš 
200 vyrų ir apie 100 merginų 
kariauti už šios šalies demo
kratiją ir visos žmonijos lais
vę, prieš pasaulinę vergiją.

Katalikių Moterų Auka 
Raud. Kryžiui

Clevelando lietuvės katali
kės nupirko A de Luxe Model 
Station Wagon. Balandžio 23 
d. jos pridavė jį Raud. Kry
žiui Clevelande. Tą dieną, 
kaip 2:30 vai. po pietų, šv. 
Jurgio parapijinėj svetainėj, 
6527 Superior Ave., įvyko ce
remonijos priduodant minėtą 
auką Raud. Kryžiui.

Tas Station Wagon bus nau
dojamas kraujo davimo dar
bui, parvežimui sužeistųjų ka
reivių į Crile General Hospital, pfc. Augustine yra Vokietijoj 
kuris randasi Parma ir Parma Į belaisvis ir jau trys metai kaip 
Heights, ^taipgi ir į kitas ka
reivių ligonines.

Didelės garbės užsipelnė 
lietuvės katalikės už tą pra
kilnų darbą. Labai linksma, 
kad mūsų sesutės katalikės 
taip puikiai remia karines pa
stangas neatsiliekant nuo kitų 
tautų moterų. Visi bendrai 
dirbdami laimėsime šį karą ir 
nugalėsime brutališkiausį žmo
nijos priešą.

Miesto Tarybos Nutarimas
Kaip jau buvo rašyta, mies

to tarybos susirinkime tarybos 
nariai Joseph F. Krizak ir 
Herman H. Finkle davė įneši
mą, kad būtų uždrausta skleis
ti mieste lapelius be parašo to, 
kas leidžia ir kur spausdinti 
arba su parašu “Anonymous.” 
Susirinkime dalyvavo delega
tai nuo sekamų organizacijų: 
Joint Veterans Commission, 
American Legion, Cuyahoga 
County Bar Association, Na
tional Association for the Ad
vancement of Colored People 
ir .National Commission to

vaikų prieglaudai

kad
(to

tūlo

pats pasidavė į karo tarnystę 
ir kovoja su priešu.

Mrs. Augustine gyvena po 
numeriu 1555 Crawford Rd. ir 
augina sūnų. Ji sakosi užganė
dinta, kad vyras didvyriškai 
kauįasi už laisvę ir demokra
tiją.
Metropolitan Opera Linksmins

Sergančius Kareivius
Į Clevelandą 19-tu kartu at

važiuoja Metropolitan Opera 
grupė, kuri savo operą per
statys naujame kariniame li- 
gonbutyje, Crile General Hos
pital. Bus 40 muzikantų. Tos 
operos chore yra lietuvaitė 
Kaskas.

Tai bus daroma, kad pa
linksminus sužeistus herojus 
tame ligonbutyje. Užbaigus 
programą artistės pereis per 
visą ligonbutį ir atlankys kiek
vieną kareivį ypatiškai, kad 
pasikalbėjus ir pareiškus užuo
jautą ir simpatiją sužeistiem 
kareiviam. Operos pirmininkė 
pareiškė, kad jie yra pilnai 
■užsitarnavę to visko. V.M.D.

Rengia LDS Trečias Apskritys

Sekmadienį, Gegužės 28 May
LITHUANIAN LIBERTY PARK, INC.

340 MITCHELL AVE. LINDEN, N. J.

Prasidės 2 valandą dieną :: Programa 6 vai vakare.

Jei lytų, parke yra didelė svetainė 
nuo lytaus apsisaugoti.

=== PROGRAMĄ PU nr?
SIETYNO CHORAS, Newark, N. J., po vadovyste B. šalinaitės. 
Kalbės R. MIZARA, L. D. S. prezidentas.

ŠOKIAM GROS PAVIDIS ORKESTRĄ.

Įžanga 45c, įskaitant taksus. UŽKVIEČIA 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.
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AUDRŲ PAGIMDYTI Lowell, Mass

N. OSTROVSKIS —69—

(Tąsa)

— Mesk, Cibule, tas pasakas apie bal
tąjį jaučiuką! Sakyk tiesiai, — silpna jū- 

• sų, vadinasi, partizanų, veržlė. Toliau 
savo pirkios nenorite kariauti. Vis tyko- 
te arčiau savo bobų, o į revoliuciją jums 
nusispiauti! Ech! Smulki buržuazija ju
myse tupi, tebūnai ji trigubai prakeikta!

— Ar tai mes buržujai? — nustebo 
Sačokas.

— O kas tu toks? — riktelėjo jam 
Ptacha.

— Mes tai jūsiškius gelbėjome iš ka
lėjimo, mirti ėjome. O dabar, kada ponai 
Revkomui kartuves stato, tai jūs “aš 
nieko namačiau ir nieko nežinau.”

— Andriejau, nereikia pyktis. Juk 
draugas Cibulė taip nepasakė. Ar ne tie
sa, Emilijonai Zacharovičiau? — įsikišo 
Sara, prieidama prie sukilėlio.

Cibulė sunkiai sujudėjo ant suolo ir 
sumurmėjo, vėl imdamasis už barzdos:

— Jeigu aš buržuazija, tai nėra ko 
.taukšti, o jeigu su manimi draugiškai, 
tai aš neatsisakau padėti, tačiau į mies
tą neisiu. Sukuls... — kietai paskelbė sa
vo paskutinį žodį.

— Tada mūsiškiams, vadinasi, kapas?
— kurčiai ištarė Ščabelis.

— Na, ne! To nebus, kol mes gyvi!— 
išsiveržė Raimondui.

— Raimondai, jei jie nenori, tai mes 
vieni eisime, — tarė pasipiktinusi Olo
se. — Aš taip pat eisiu!
. — Ir aš... — tyliai prašneko Sara.

— Ir tau ne gėda, Cibule, vaikus leisti 
mirti? — neiškentė Pšigodskis.

— Pasakiau, į miestą neisiu. O kas no
ri, lai eina. Dar septynetą sugriebs į na
gus.

— Na, ir velnias su jumis! — sušuko 
Ptacha. — Ruoškitės, broliai! Čia mums 
nėra kas veikti. Tegu mane kaip kopūstą 
sukapoja, bet kad aš čia sėdėčiau ir 
laukčiau, kol mūsiškius iškarstys, — ge
riau jau visai pasaulyje negyventi!

t Ir Ščabelis, ir Pšigodskis suprato padė
ties keblumą. Buvo aišku, kad be parti
zanų pagalbos joks mėginimaš išgelbėti 
Revkomą nepavyks. Pšigodskis žinojo 
Cibulės atkaklumą. Jį palaužti buvo ne
įmanoma, ir jis jieškojo kitų kelių. Ir 
nelauktai, ne kas kitas, kaip Ptacha, nu
rodė jam tuos kelius.

— Kaip tu manai, Ščabeli, ar juos
. teis?... — paklausė Pšigodskis.

— Koks ten teismas! 0 gal dėl akių— 
karo lauko. Vis tiek tas pats galas. Jei 
rytoj nieko nepadarysime, tai, ko gero, 
bus vėlu. .

— Kaip vėlu? — sušnibždėjo Olesė, 
apmirdama.

Tyla. Ji darėsi nepakenčiama.
— Na, jei mūsiškiai žus, tai baigta,— 

nieko nepasigailėsiu! Nors metus rinksiu 
žmones, tačiau surinksiu, ir tada bus 
atsiskaityta. Tebusiu trigubai prakeik
tas, jei aš neišskersiu visų tų Mogelnic- 
kių! Įsiveršiu į sodybą ir visus ligi vie
no po šaka. Kraujas už kraują! — ais
tringai rėkė Andriejus.

— Palauk, vyre, juk tai iš tiesų tinka!
— džiaugsmingai sušuko Pšigodskis.

— Kas tinka? Mogelnickius skersti? 
Alkūnė arti, bet neįkąsi! — paniekina
mai nusišaipė Cibulė, nesuvokdamas.

Tačiau Pšigodskis, jau nebeklausyda
mas jo, apmetė visus džiugiu žvilgsniu.

— Štai, klausykite, kaip puikiai išeina,
— pradėjo jis. — Kaip su mumis pony
bė ir karininkija elgiasi? Žvėriškai! Jei 
patekai į jų leteną — sudiev gyvenimui. 
Nenori jungo vilkti — kulka į kaktą. O 
mes — šventi, ar ką? Jei gyvatė kanda, 
plikomis rankomis negaudo.

— Apie ką tu čia taip kalbi? — nu
traukė jį Sačokas.

— O apie tai, kad šiandien apyaušriu, 
sakysim, trenksime ne į miestą, o į gra
fų sodybą.

— Ką gi, su bobomis kovosime, ar 
kaip? Grafas — mieste, jo nepasieksi!

— Tu tylėk, Sačokai!
— Užpulsime, vadinasi, sodybą. Jų už

tvarą Mažojoje Cholmiankoje apeisime. 
Bus maždaug dvylikos varstų ratas. To
kiame ore pats velnias nepamatys. Na, 
tai šitaip.... Sugriebsime jų apsaugą. Mo- 
gelnickiui ir į galvą neateis didelę dalį 
laikyti užnugaryje. Juk jis žino partiza
nų įprotį — iš savo urvo neišlįsti!

— Na, na, girdėjome, kas toliau? — 
atsikirto Sačokas.

— O toliau — pasiimsime jų žmonas, 
senąjį šlykštynę priedo. Žiūrėk, pats Mo- 
gelnickis į rankas pateks. Dažnokai jis 
ten iš miesto jodinėja. Man ten visi pra
ėjimai žinomi. Suimsime visus, į jų pačių 
roges susodinsime — ir sudiev! Gaudyk 
vėją lauke. Paslėpsim juos atokiau tin
kamoje vietoje, o jam telefonu; jei pats 
nepateks, pasakysime: jei nors vieną iš 
mūsų pirštu pajudinsi, tai mes jau tavų
jų nesigailėsime. A?

— Puiku, Pšigodski, štai, taip tai man 
patinka! Ir kaip paprasta, velniai rautų,
— susižavėjęs sušuko Ptacha.

Visi žiūrėjo į Cibulę, laukdami jo at
sakymo.

Tačiau milžinas ne iš karto prašneko. 
Jis visada sunkiai galvodavo, niekad ne
skubėjo. Bet jau vienas jo tylėjimas tei
kė vilties.

— Taip! Tatai labiau tinka. Čia gali
ma ir persvarstyti. Tai protingiau, negu 
į miestą vilktis. Tiktai bijau, kad užpul
sime mes dvarą, o ten nieko nėra, ir išeis 
mums tuščiomis... — vis dar svyravo Ci
bulė.

— Vadiansi, nuspręsta, — kurstė jį 
Ščabelis.

— Aš, Emilijonai Zacharovičiau, kaip 
jūs... O šiaip sumanymėlis neblogas. Žiū
rėk, ten ir iš griozdų mužikams šis tas 
teks...

— Na, šitai jūs meskite! — tyliai su
laikė jį Raimondas, bet taip ryžtingai, 
jog Sačokas neramiai sumirkčiojo.

— O ką aš! Gi jie iš mūsų ir išplėšti.
(Bus daugiau)

NEBŪKITE NERVUOTI

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

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

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

KODĖL KENČIATE
Dėl NevlrSkinimo Ir Gesų 

Po Kiekviena Valgiu?
TAMSONO A I D I S O L tabletu- 

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

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND ClTYt N. Y.
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Šypsenos
Algirdukas Apsigavo

Algirdukas iš ryto skun
dėsi, kad jis serga. Motina 
liepė jam gulėti lovoje ir 
vyniojo jį šaltais kompre
sais. Vaikas kentė, kentė ir 
sako:

— Jei aš būčiau žinojęs, 
geriau būčiau išmokęs už
duotas pamokas ir nuėjęs į 
mokyklą.

Pateisinanti Priežastis
— Klausyk, tu susižadė

jai su gydytoju, o dabar 
pradėjai flirtuoti su vaisti
ninku.

— Kitaip' negalima, bran
gioji. Tik vienas vaistinin
kas išskaito gydytojo rašy
seną ir gali perskaityti jo 
siunčiamus man laiškus.

/

Didelis Panašumas
— Jurgaila — baisus 

šykštuolis. Vakar aš pra
šiau jį paskolinti man 10 li-

Aš toks pat šykštus!

[Al

Kaip Paminėjome Motinų 
Dieną?

LDS 110-ta kuopa turėjo su
rengus vakarienę gegužės mė
nesio 14 dieną, Lietuvių Pilie
čių Kliube.

Kadangi tą dieną išpuolė 
Motinų Diena, kaip ir visados 
gegužės antrajame sekmadie
nyje esti, tai mūsų parengimas 
kaip tik ir atitiko paminėjimui 
tos šventės.

žmonių vakarienėje dalyva
vo nedaug, bet vakaras buvo 
smagus, nes svečiai gražiais 
išsireiškimais sudarė gerą įvai
rumą. Pati vakarienė irgi bu
vo mūsų darbščių draugių ska
niai priruošta.

Turėjome vieną svetį iš 
Lawrence, tai draugą Miką 
Davidonį. Mūsų gerieji kaimy
nai karts nuo karto vis mus 
atlanko. Bet šį kartą draugo 
Davidonio misija pas mus bu
vo toje prasmėje, kad užkvie- 
tus lowelliecius į slaunąjį Ma
ple Parką ateinantį sekmadie
nį, gegužės 21 d., ant pirmos 
valandos popietiniam laike. 
Jųjų LDS kuopa ten rengia la
bai šaunius pietus. Mes paža
dėjome ! 
jųjų iškilmėje.

Maple Parkas Pasipuošęs
Šis klevų, ąžuolų ir kitokių 

puikių medžių goja lis yra gar
sus ne tik šioje apylinkėje, 
bet ik visur, kur tik randasi 
lietuvių. Maple Parkas gerai 
žinomas ir kitataučiams. Uni
jos ir visokiausios organizaci
jos čia yra rengusios daugybę

fronte, irgi darbuojasi, kad 
karą greičiau laimėjus.

Mes visi kantriai lauksime 
sugrįžtant tą mūsų išauklėtą 
gražų jaunimą.

šį pavasarį draugai lawren- 
ciškiar ir mithuniečiai puikiau
siai išpuošė 
ko buveinę, 
žavėjančią 
sekmadienį, 
1 vai.

Bridgeport, Conn — ypatingai švelnų

savo Maple Par- 
Tiesiog išsidirbo į 
vietovę. Taigi šį 
gegužės 21 dieną,

po p i et, LDS kuopa, 
Lawrence, Mass., ir rengia sa
vo pirmąjį parengimą naujai 
išpuoštoje svetainėje.

Mes, lowellieciai, dalyvausi
me ir pasigrožėsime tuomi pui
kiu parku, kuris mums jaučia
si taip artimas, taip giminin
gas.

Draugai lowellieciai, visi su
eikime šį-šeštadienį, vakare, į 
Lietuvių Piliečių Kliubą ir ten 
susitarsime, kaip ant rytojaus 
bendrai nuvažiuoti į Maple 
Parką.

Rengkimės daug nuvažiuoti, 
kad paremti savo gerus drau
gus ir kaimynus.

J. M*. Karsonas.

Keli Bruoželiai iš Bridgeporte
Čalis Pakulis pereitą šešta

dienį nuvežė į Brooklyną pri
krovęs automobilį vartotų dra
panų, kurios bus pasiųsta So
vietų Sąjungoje tebešautiems 
lietuviams. Išsikalbėjus su vie
tiniai žmonėmis, tenka užgirs
ti, x jog pas daugelį randasi 
įvairių ir gana gerų drapanų, 
bet daugiausiai lūkuriuoja, 
kad kas atvažiuotų ir pasiim
tų. Vadinasi, iš Bridgeporto 
nuvežtos drapanos į Brookly
ną dar ne paskutinės.

vieniai
malonų balselį turi O. Radžvi- 
laitė. ‘

čia į bile kokius parengimus 
lankosi ta pati publika. Ir 
Bridgeporte ypatingai — vie
tiniai progresyviai ir katalikai 
sugyvena draugiškai, šiame 
parengme pusėtinai daug iš
platinta Lietuvos žmonių nau
dai rengiamos vakarienės bi
lietų. s' .

Siaučia mūšiai tarp chinų 
ir japonų Loyange ir prie
miesčiuose, Chinijoj.

Pavykęs Katalikų Parengimas
Pereita nedėlia vietinis šv. 

Jurgio Parapijos Choras turė
jo parengimą; perstatė dviejų 
veiksmų veikalą: “Geroji Mo
tinėlė.“ šisxveikalas, ar veika- 
liukas, išimtinai šeimyniško po
būdžio — neturintis nei politi
nių, nei idėjinių ydų. Suvaidin
ta vidutiniai.

Po vaidinimui dainavo cho
ras ir kelios merginos pavie
niai. Pažymėtina, kad kelios 
merginos lengvai dainuoja pa-

Ruošiama Didelė Vakarienė
Smagu paminėti, kad vieti

nės kelios gaspadinės stropiai 
ruošia didelę ir skanią vakarie
nę. Ją ruošia Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetas. Ji 
įvyks šį šeštadienį, gegužės 20 
d., Jaunų Vyrų Kliubo salėje; 
(407 Lafayette St., Bridgepor
te). Pradžia 7-tą valandą vak. 
Pelnas bus Lietuvos žmonėms. 
Įžanga, palyginamai, maža — 
vienas doleris. Laukiama dau
gelio žmonių, ne tik vietinių, 
bet ir iš kitų miestų. Taipgi 
daug pasižadėjo dalyvauti vie
tinių draugų katalikų. Atsilan
kę ncapsigaus. P. B.

_ __  __ Amerikos bombanešiai
skaitlingai dalyvauti■ paleido 200 tonų bombų į

| japonus Jaluit saloj, Mar
shall salyne.

Washington. — Praneša
ma, jog Amerika reikalaus, 
kad Turkija sustabdytų bet 
kokių medžiagų išgabeni
mus Vokietijon.

Daugybė jaunuomenės šia
me gražiajame parke pado
riai išsiauklėjo, dalyvaudami 
puikiuose piknikuose ir kito
kiuose parengimuose.

Dabar gražus, sveikas jau
nimas, suaugęs, įvairiuose pa
saulio kampuose didvyriškai 
kaujasi su žmonijos priešais 
hitleriečiais ir samurajais. 
Tie gražūs, laisvę mylinti vy
rukai, palikę Maple Parką, iš
važiavo pasauliui demokrati
ją išvaduoti. Gi mūsų senieji 
draugai, pasilikę naminiame

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

> lūs ir 
L sudarau 
■'riknnišk

. LIETUVIŠKASTRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINK) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. SHALINS
(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
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pavienių. 
padarau 
paveiks- 
k ra ja vu s 
su ame

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 

7 pogi ątmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

.... -...*

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 Hewes St. elevcitcrio stoties. /Tel. EVergreen 4-9508GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
• GRAND ST..| 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

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., Ine.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842

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.
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Prancūzai įvare Kylį į 
Hitlerio Liniją

Neapolis, geg. 18. —Pran
cūzai ir morokkiečiai, už
imdami Esperia miestelį, į- 
vare trijų mylių gilumo ky
lį į antrąją vokiečių apsigy
nimo liniją Italijoj, vadina
mą Hitlerio linija.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

SHENANDOAH, PA.
Sekmadieni, 21 d. geg. įvyks 

svarbios prakalbos, Miners Hall, 
kampas Main ir Oak Streets. Pra
džia 2 vai. dieną. Kalbės R. Mizara, 
LDS prezidentas ir dienraščio Lais
vės redaktorius. Dainuos St. Kuz
mickas ir Violet Kuzmickienė. Pra
šome nesi vėluojant ateiti į prakal
bas. — Rengėjai — LDS 34 kp.

(118-119)

w aterbūry7'čon N.
Vilijos Choras ir Literatūros 

Draugijos 28 kp. rengia Koncertą ir 
Komediją MIRTIES LAŽYBOS, 
įvyks sekmad., 21 d. geg. Venta Sa
lėje, 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. — Rengėjai. (117-118)

BRIDGEPORT, CONN.
Vakarienė ir šokiai Lietuvos žmo

nių naudai įvyks šeštadienį, geguž. 
20 d., Liet. Jaunų Vyrų salėje, 407 
Lafayette St. Geros gaspadinės 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., Jšeštadienį Rusų salė

je, 53 BroomA St. įvyksta paskuti
nis šiame 1 sezohe- puikus koncertas 
su šokiais, kuriame kviečiame viso
kio amžiaus svečius, meno dailės 
mylėtojus pasiklausyti gražių dainų, 
pasišokti, pasilinksminti draugiškoj 
nuotaikai. — 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 įvyks 

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.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

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

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

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 įvyks 

* 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, rašt. (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)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Barnasio 

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

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

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

(118)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA MOTERŲ
Būtiniems Kariniams Darbams. Anižiaus Tarp 18-60 

' Patyrimas Nereikalingas. Mes Išlavinsime.
LINKSMOS APLINKYBĖS

GERA ALGA
Automatiški Pakilimai. Bonai už Naktinį Darba

Jūs Pasirinksite iš Trijų šiltų — 7—3:30 — 3:30 iki 12 P. M.—12 P. M. — 7 A. M.
Aukštos Pradžiai Algos r

Vyrai Paprastiem Darbam. Visais Šiftais

HOTEL RESEARCH LABORATORIES
Perry Street Closter 1789 Closter, N. J.

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PALIUOSAVIMO. (X)

REIKIA KARINIU DARBININKU
VYRAI IR MOTERYS

PILNAM IR DALIAI LAIKO
Lydytojų 

Mechanikų 
Metalo Darbininkų 

Pagelbininkų
Paprastų Darbininkų, tt.

SU AR BE PATYRIMO 
GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės į Dirbtuvės Ofisą

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

HOBOKEN, N. J.

KAFETERIJOS
DARBININKAI 
REIKALINGI

PASTOVŪS DARBAI BŪTINOJ 
PRAMONĖJ

Puikios Darbo Valandos
Duodame Uniformas

Aplikantai privalo turėti
Paliuosavimo Pareiškimą

Kreipkitės į Personnel Dcpt.

ALLEN B. DU MONT 
LABORATORIES, INC.

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

Turgavietėj
— Ei, ponui! tai jūsų šuo 

surijo mano visą sviestą! 
Oi, kas bus?

— Na, na, nusiramink, 
moterėle, mano šunelis dėl 
to nesusirgs!

MEDUS

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
įsteigė ant modemiško pamato bičių 
ūkį Huntington, L. I., N. Y. Mano 
specijalizacija yra, kad išvystyti di
delį bičių ūkį.
Eksperimentuoju, sėju įvairius aug
menis ir sodinu pritaikytus medelius 
apie bičių daržą, iš kurių bitelės su
renka skanų ir sveiką medų.
Aš žinau, kad lietuviai myli valgyti 
sveiką ir skanų medų. Taigi, gerbia
mieji, parsitraukite Tamsono bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, Vz galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.
Rašykite šiaip:
Thomsoft’s Natural Food Cq. 

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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)

WINDERS, GIMPERS, PATYRĘ. NUOLAT. 
GERA ALGA. 

GRABELSKY, 58 E. 11TII ST.
(118)

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 sustiprinu 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, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c Ir $1.25.
No. 4—Mostis nuo niežėjimų, švie

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

prlslųsdamiUžsisakyti tuojau

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SIGN PIEŠĖJAI
PATYRŲ

GERA ALGA 
UNIJINES SĄLYGOS 

PH. MR. ALBERT, 
STILL WELL 4-0331

(119)

SPRAY PAINTER 
Konstrukcijos Įrengimams. 

Nuolatinis darbas. Viršlaikiai 
H. O. PENN MACHINERY CO. 
140th St. & East River, Bronx. 

MELROSE 5-1800.
(12.3)

—t—x------------ VYRAI -------------------------- '^=-
AR STIPRŪS BERNIUKAI 

FABRIKO DARBUI 
PROGA MOKYTIS 
GERAS AMATAS

SU NACIONALIAI ŽINOMA ĮSTAIGA 
PŪRO FILTER CORP.

410 LAFAYETTE ST., MANHATTAN ! 
arti WANAMAKERS—SPRING 7-1800

(119)

LEDO KILNOTOJAI 
ir CHAUFFEURS

LABAI GERA ALGA.
Kreipkitės Asmeniškai

CIRILLO BROS. ICE CORP. 
545 PRESIDENT ST.

Tarpe .3rd ir dth 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 ;

t pilnas užlaikymas; suteikiama uniformos.
KREIPKITĖS Į BUSINESS MANAGER

ESSEX MT. SANATORIUM, 
VERONA, N. J.

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

(121)

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

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

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

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

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 78, Sta. A.

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614 «/2 Zion St

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA! REIKIA! REIKIA!
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Netik karo metu 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)

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. (123)

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

EV. 8-8507.
____________ (119)

FOUNDERS 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 atliekamumo paliudijimas. 
NATIONAL BOX & LUMBER CO. 
222 PACIFIC ST., NEWARK, N. J.

(123)

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 DIRBTUVE. REIKIA PALIUO- 

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

(119)

Viršaus 88 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga.

~ Geros vietos, dabar atviros saldainių 
, dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford “L” Busais B. (r 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.
4150 ORTHODOX ST., 
PHILADELPHIA, PA.

. . (HD

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SRIUBŲ MAŠINŲ 
NUSTATYMUI VYRAI

GREIT REIKALINGI 
GYVYBINIAI 

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)

V Y RAI
Patyrę prie odos paveikslams rėmų ir dės-

korns setų. Viršlaikiai, jei pageidaujama.
H. G. C1IADELL, 402 W. Broadway,

arti Spring St.
(120)

VYRAI, 118 IKI 60
Kaipo Pagelbiniiakai Darbininkai

Valymo JDirbtuvėje
GERA ALGA

DAUG VIRŠLAIKIŲ
T. M. STEWART, Ine.
310 West 68tįh St., N.Y.C.

Off West End Ave.
(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
Ahelnam 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 METU.
CONTINENTAL PAPER CO.
RIDGEFIELD PARK, N. J.

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

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

(118)

FABRIKO DARBININKAI 
VARNISH IR MALIAVOS IŠDIRBĖJAS.

REIKALINGA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

MINŲtfUM 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)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI 

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite!

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER, 

N. Y. C. (X)

PECKURIS 
LAISNIUOTAS 

Nuolatinis Darbas 
WHITMAN’S CHOCOLATES 

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, PA.

(118)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

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

(119)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas fabriko darbas.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

VISAI DIENAI (dienom) 
DALIAI LAIKO (vakarais) 

60c Į VALANDĄ

TEL. LACKAWANNA 4-8180
‘ / (120)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS ------------------------------------------ - į
MERGINOS IR MOTERYS

REIKALINGOS 1
Įlankom siuvėjos ir apkarpylojos, darymui 
kaspinų sumezgimų ir naujienybių daiktuky.

NUOLATINIS DARBAS
MAYER NOVELTY

68-10 58TH AVE. 
MASPETH, L. I.

(1 blokas už Maspetho Car Barn)
(120

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

(119)

MOTERIS
Stipri, indų mazgojimui ir valymui.

Kreipkitės į Chef, 
HOTEL DORSET, 30 WEST 54TH ST. 
___________________________________ (119) *

MOTERYS MOKINĖS
Patyrimas nereikalingas. 

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

Pokarinė proga. Pirma viduryje Manhattan.
GERA ALGA.

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

(118)

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

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

(118)

MERGINOS ABELNAM
DARBUI

AUKŠTOS KLASĖS
KEPURIŲ IŠTAIGA

NUOLAT
Linksmos Aplinkybės 

5 DIENOS
Kreipkitės

JOHN FREDERICS
29 E. 48TH ST.

N. Y. C.
(116)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO I

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANbWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

II būtinų darbų reikia paliuosavlM 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S z|
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. į
(X) I ------------------------------------------ I

VIRĖJOS I
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IB 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S 1
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X) ’ I

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA. 
(118)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbas.

60c I VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ

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

(119)

PATAISYMAM
DARBININKĖS

FINISHERS
Patyrusios prie madingų stilių. 

Oro vėdinimas, dienos Šviesa darbo rūme.
KREIPKITĖS

MISS FRANCES,
THE TAILORED WOMAN

1 MEST 57TH ST.
_____________ (MW

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)
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Kandidatuoti

4.

5.

6.
7.

NewYoilo^^fc/Zlnlos
New Yorko Demokratai ^ido Daįnos Aidės 

rrase Koosevelto Sc. k v

New Yorko Apskričio De
mokratų Komitetas savo mitin
ge, įvykusiame apskričio cen
tre, 331 Madison Ave., gegu
žės 16-tą, vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kuria prašo prezi
dentą Rooseveltą apsiimti kan
didatu į J. V. prezidentus 
ketvirtam terminui “iš dėkin
gos jam partijos.”

Koosevelto iš naujo išrinki
mas, pareiškė demokratai, 
“yra būtinas sėkmingiausiam 
karo vedimui.”

.Priimta rezoliucija, ragi
nanti senatorius Wagner ir 
Mead stipriau reikalauti kon
greso panaikinti pagalvės tak
sus pietinėse valstijose.

Demokratų Komitetas taip 
pat vienbalsiai priėmė rezoliu-| 
ciją, reikalaujančią guberna
toriaus Dewey sušaukti spe- 
cialę valstijos* seimelio sesiją 
pakeitimui kariškių balsavimo 
įstatymo taip, kad kiekvienas 

ewyorkietis kariškis turėtų 
limybę balsuoti.

s Kartą Prekė Ne
apsimokėjo Jos Par

davinėtojui

3 Pavyzdingas Sūnus

M-t

Šeštadienį
Vyskupas Stoja už 

Triuškinimą Romos,
Jeigu Aptvirtinta

pažmonio vakaras 
šį šeštadienį, gegu- 
Piliečių Kliubo sa- 

Union Avė., Brook-

Visi lietuvių dainos- mylėto
jai ir Aido Choro draugai ir 
rėmėjai “prašomi įsitėmyti, jog 
tas šaunus dainų, šokiu ir šiaip 
smagaus 
įvyks jau 
žės 20-tą, 

| Įėję, 280 
| lyne.

Pradžia 7:30. Įžanga (su 
taksais) 65c.

Aido Choras yra susimoki- 
j nęs gražių dainų, tad kiekvie
nam dainos mylėtojui užtikrin- 

| tas dvasinis pasitenkinimas. O 
į po dainų ne pro šalį bus dar 
kartą smagiai pasišokti vėsiam 

i pavasario ore ir kliubo erdvio
je patalpose su būriais senų 
j draugų pasilinksminti.

Prie to, kiekvienas dainos 
mylėtojas Aido veiksmuose tu
ri ir savo Šerą — daina nega
li klestėti be jos mylėtojų,

kaip žolynas negali augti ir 
žydėti be erdvės ir saulės. Jei
gu dainai ar muzikai nebūtų 
klausytojų, jeigu teatrui nebū
tų žiūrėtojų ir dainos, muzi
kos, teatro su laiku nebebūtų. 
O tai jau būtų milžiniškas 
smūgis Amerikos lietuvių kul
tūrai, menui, ko jokia kultū
ringa tauta nedaleistų, kadan
gi visose kultūringose tautose 
turėjimas savo menininkų ir 
meno vakarų skaitomas būti
nu, galėjimas dalyvauti meno 
vakaruose skaitomas didžia 
privilegija. Lietuvių tauta yra 
per šimtmečius įsigyvenusi 
dainingumo tradiciją ir ameri
kiečiuose tą tradiciją palaiko 
mūsų chorai. Tad tiems cho
rams turi eiti mūsų didžiausia 
pagarba ir parama, kad jie iš
galėtų tą mūsų tautos dainin
gumo tradiciją išlaikyti dar il
giems metams.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Paruošimui Penkto Siuntinio 
Darbas Eina Visu Smarkumu 

Vos spėjus išsiųsti ketvirtą 
siuntinį dovanų Lietuvos žmo
nėms, įsisiūbuoja darbas pa
ruošimui penkto siuntinio, dar 
didesnio ir turtingesnio už ką 
tik išsiųstąjį, kuris irgi buvo 
stambus, vertės $9,671.72.

Jau buvo minėta, kad 
brooklyniečiai padarė gerą 
pradžią individuališkų dovanų 
pundelių (kits) sudaryme, 
Motinų Dienos proga sudarė 
virš 40 dėžučių, kožna ne ma
žiau $3 vertės. Su pundeliais 
kasdien prisideda ’daugiau 

Vieni paima dėžutę 
dažų gerumo taip gerai misi-1 patys pripildyti tuo, ko ant 
dažęs savo plaukus, jog poli- j dėžutės paduotame sąraše rei- 
cijos agentai jį tuojau pažinę kalaujama, kiti prašo Moterų 
iš 19 metų atgal imto paveiks- Kliubo ar 
lo. ' Centro vedėjus atlikti už juos

Paprastai daugelis “šimte- 
riopiems tikslams” tarnaujan
čių “vitaminų,” vaistų ir gra- 
žylų užtikrintai tarnauja vie
nam — jų pardavinėtojui. Bet 
atsirado vienas toks produk
tas, kuris meškiškai patarnavo 
pardavinėfojui.

Aną dieną New Yorko slap
tosios policijos agentas Conroy 
liudijo, jog prieš 19 metų pa
sislėpęs nuo bausmės už suk
tybę tūlas Benjamin Goldstein, 
dabar agentaudamas plau
kams dažų firmai, įrodymui tų žmonių.

vietinio Drabužių

DABAR RODOMA
MATYK begaliniai įdomią istoriją, kaip Hitleris ir 
jo “Gang” užėmė valdžią ir subudavojo Nacių maši
ną užkariavimams ir naikinimui!

“The Hitler Gang” 
“Šis judamasis paveikslas parodo Hitlerį, kaip vergišką šnipą, kuriuo 
jis buvo, ir Goeringą, piktadarišką narkotiškų svaigalų rijiką, kaip 
kad -jis tikrai yra, ir perneša jus giliai į praeitį tokių žmogystų, kaip 
Goebbels, Hess, Himmler ir kiti tos šaikos nariai.

GLOBE THEATRE
BROADWAY IR 46TH ST., N. Y.

seniems ir sveikiems.

supirkimą, palikdami tam tiks
lui po $3. Tikimasi, kad iki 
pabaigimo suruošti šį siuntinį, 
individuališkų pundelių skai
čius keleriopai pasidaugins.

Drabužių Atnešama ir 
Atsiunčiama Daug

Nespėjo vienos dienos talka 
apsidžiaugti daugiais atlikto 
darbo, aptuštinta vieta, kai 
prinešama-privežama ir vėl. 
Sekamos dienos talka, kuri 
nuolat didėja, ir vėl randa ku
pinai darbo — visokio darbo: 
atrinkti pagal rūšis, atardyti 
išplyšusius pamušalus, sudėti 
naujus, susiūti prairusias siū
les, iškritusius guzikus, atlikti 
kitus pataisų darbus, sulanks
tyti į atitinkamas formas ir 
sudėti į pundus išvežimui.

Drabužių atsiunčiama iš to
liau ir atnešama brooklynie- 
čių taip daug, jog komisija 
priėjo prie išvados, kad nebe
įmanoma nei spaudai sąrašus 
padaryti, kadangi reikėtų vie
nam beveik vien prie to dirbti 
ir laikraštyje užimtų perdaug 
vietos. Tad tik trumpoje su
traukoje pažymi, atnešusio-at- 
siuntusio vardą ir adresą įtrau
kia knygon, be darymo nuora
šų spaudai.

Dirbo Drabužių Centre
Bėgiu keturių dienų, 13-17 

gegužės, dirbo centre:
Masiulis, Meškėnas, Kurai

tis, S. Vinikaitienė, M. Misevi
čienė, O. Višniauskienė, Hele
na Incas, Domicėlė Veličkie
nė, R. Laukaitienė, O. Čepu
lienė, K. Rušinskienė, M. Wil
son, Anne Yakštienė, Beatrice 
Kalakauskaitė, H. Jeskevičiū- 
tė (po 1 kartą).

Po du kartus: I. Levanienė, 
E. Kasmočienė, V. Bunkus, A. 
Bimba, G. Waresonas, K. Pet- 
rikienė.

L. Gavrilovičius dirbo trim 
atvejais per 4 dienas.

Kiekvienas esate kviečiamas 
talkon, kiek galima ir kada 
galima.

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVE
EKSTRA! EKSTRA! Vitaminai del 
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 vasary. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, 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.

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

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

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

8.

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

»

■■■■■IM

“Net ir bombardavimas Ro
mos gali būti reikalingas, kad 
ir apgailėtinas,” pareiškė epis
kopatų vyskupas James P. De 
Wolfe, Long Island diocezijos 
75-toj metinėj konvencijoj, 
katedroj, Garden City, kalbė
damas į virš 350 dvasiškių de
legatų iš Brooklyno, Queens, 
Nassau, Suffolk ir New Yor
ko apskričių. Jis sakė:

“Kada tironija pakelia gal
vą, ji turi būti sutriuškinta. 
Jeigu Roma palaikoma, kaipo 
militariškas fortas, ji turi su
tikti su likimu. Pagaliau, 
mums, anglams, Canterbury 
yra lygiai šventa vieta, kaip 
Roma. Tenai prasidėjo angliš
koji krikščionybė, o vienok 
Canterbury buvo išbombarduo- 
tas pačioje karo pradžioje ir 
mažai kas prieš tai tepasaky
ta.

Vyskupas kalbėjo ir už tau
tų kooperaciją.

Planuoja Naują Statybą
Industrinės firmos planuo

jančios tuojau po karo išleisti 
šimtą milionų dolerių naujiems 
projektams
būsią daug naujų apartmenti- 
nių namų 
mis butams

Bronxe. Tarpe tų

ir pigiomis rendo- 
projektų.

Atsišaukta į registruotų 
slaugių samdytojus nekliudyti 
joms stoti į slaugybą armijai, 
kaipo svarbiausią.

(13.M. 2/c Leonardas 
jau antras metas 

laivyne ir randasi 
užjūriuose. Jis gana

Gegužės 14 d., minint Mo
tinų Dieną, Laisvės skaitytoja, 
Mrs. Mary Yanches, 307 So. 
3rd St., Brooklyne, turėjo pa
rinkę, kur buvo susirinkę vi
sos keturios jos dukterys ir 
vienas sūnus; trūko dar vieno, 
jauniausio sūnaus, Lenio.

Ledi s
Yanches) 
tarnauja 
kur nors
ilgas laikas, kaip nebuvo mo
tinai rašęs, kas mylinčiai savo 
Lenį motinai sukėlė didelio 
rūpesčio.

Tačiau, ant rytojaus, moti
nai parėjus iš darbo, duktė 
pradėjo jai sakyti: “Surprise! 
surprise!” ir atplėšus laišką, 
iš jo pabėrė ant stalo didelį 
pluoštą šimtinių. Tai buvo nuo 
Lenio pasveikinimas savo mo
tutės Motinų Dienos proga.

Lenis laiške rašė, kad moti
na turinti pasilsėti ir neiti dar
ban, nes ji turėjusi ir taip 
jau daug vargo, kol užaugi
nusi šeimyną.

Beje, Mrs. M. Yanches Lais
vės reporteriui pasakojosi, 
kaip tūlas ponas vienu kartu, 
o kitas kitu, tiksliai ar ne
tiksliai norėję ją apgauti. Gal 
teks kitu kartu apie tuos kry
žiokus pakalbėti.

Linkime M. Yanchienei grei
tai sulaukti sveiko sugrįžtant 
savo mylimo Lcniuko.

N. J.

Milionierkaitės Kūną 
Rado Hudson Upėj

Gražuolės m i 1 ionierkaitės 
studentės iš Indijos, Vaisa An
na Matthai, 22 metų, kūnas 
rastas plūduriuojant Hudson

KONCERTAS ir BALIUS
RENGIA AIDO CHORAS

Įvyks šį šeštadienį

GEGUŽĖS 20 MAY
Liet Am. Piliečių Kliubo Salėje

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

Įžanga 65c. Taksai įskaityti.

širdingai kviečiame visus atsilankyti
RENGĖJAI.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
. iQi STANLEY MISIŪNAS

/ 'i z~Ml SAVININKAS

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

Pepsl-Cola Company, Long Island City, N.Y.

upėj, netoli Bronx-Yonkers ru-iji būtų buvus prigėrus. 
bežiaus. i Išvakarėse tragedijos mergi-

P-lė Matthai paskutiniu kar-’na 'dalyvavo savo bendrabučio 
tu buvo matyta prieaušriais !—International House, 500 Ri- 
kovo 20-tos rytą. Po to jieško-Į verside Drive, New Yorke — 
ta jos visam krašte, 
gyvos, 
upėse, bet jieškojimas buvo be 
pasekmių. Pastarosiomis kelio
mis savaitėmis jieškojimas bu
vo panaujintas, kadangi apie 
ta laika buvo tikimasi iš van
dens iškilsiant jos kūną, jeigu ■ žalojimo žymių nerasta.

jieškotaį programoj, šoko savo tautinius 
skiepuose ir į šokius. Atrodžius linksma. Jos 

draugės studentės tikrino, kad 
jinai negalėjo pati atimti sau 
gyvastį. Ir dabar jos mirties 
priežastis tebėra neišaiškinta. 
Ant kūno, sakoma, jokių su-

SHOP
Savininkas

Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

‘ BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

□
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Lc VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
■ Graborius-Undertaker

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Ave.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreea 4-0812

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Pagelbininkč.

TAIPGI

esąnt

(Jsist. 28 m.)

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

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

DOLL’

1495°
$20.00

-T-/'

©

U?50

Atvežama Nesveikos 
Paukštienos

Miesto inspektoriai kas die
ną atmetą apie tūkstantį svarų, 
miestan įvežamos paukštienos 
dėl nesveikumo, bet juodojo 
turgaus keliais esą daug ne
sveikos paukštienos praeiną 
miestan. Reikalaujama dau
giau inspektorių ir griežtesnių 
taisyklių.

Krūtinės egzaminai X-Ray 
spinduliais, Brooklyne, surado 
210 džiovininkų iš 12,230 eg
zaminuotų, manomų 
sveikais, žmonių.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MED1KALI8 IŠTYRIMAS $2.

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

GODDESS 
OF TVAE

president
J)

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirn^avonem ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg ATDARA VAKARAIS.




