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Washingtone gyvuoja orga
nizacija ‘‘National Planning 
Association.” Ji išleido brošiū
rą “Drapanos ir Pastogė Dėl 
Europos.” Ten nurodoma, 
koks nesvietiškas bus po šio 
karo Europos žmonių nuply- 
šimas.

Kas juos aprengs?
Amerika, žinoma, čia gamy

ba nuo karo nenukenčia. Po 
karo drapanų gamyba galės 
dar pakilti.

Amerikos lietuviai tatai pui
kiai supranta, štai, kodėl taip 
energingai jie remia Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto 
darbą surinkti ir pasiųsti daug 
drapanų Lietuvos žmonėms.

Dabar tos drapanos siunčia
mos lietuviams Sovietų Sąjun
gos gilumoje, o paskui eis tie
siai Lietuvon.

Kalbant apie tai, dar ne vi
sos kolonijos į tą darbą įsi
traukusios. Nebereiktų laukti.

Apdengimas Lietuvos žmo- 
nių-ųjo karo bus sunki proble
ma. Lietuvos vyriausybei ame
rikiečiai galės labai daug pa
gelbėti tose sunkiose pastango-

Skaitau Chicagos Marijonų 
Drauge (geg. 19 d.) :

“Lietuvių konferencija New 
Yorke iškėlė naują sumanymą 
— siųsti delegaciją Washing- 
tonan patirti, kokia prasme 
Atlanto Čarteris taikomas Bal
tijos valstybėms. . .”

Tokią delegaciją turėsianti 
suorganizuoti ir pasiųsti Ame
rikos Lietuvių Taryba.

štai mano nuomonė: Toj ne
laimingoj Taryboj yra daug 
advokatų. Juk jie galėtų para
šyti laišką sekr. Hull ir pa
klausti. Kaštuotų viso labo tik
tai keturi ar penki centai. De
legacija gi kaštuos kelius šim
tus dolerių.

Antra, iš tos misijos tik tiek 
teišeis, kiek išėjo iš tos, kuri 
anais metais nuvežė preziden
tui Rooseveltui cibuką. Toje 
delegacijoje buvo ir “aukš
čiausias prezidentas” Bago- 
čius. Matote, kur jis dabar at
sidūrė: neteko tos aukštos 
slūžbos, o to garsaus lietuviš
ko cibuko prezidentas nepa
naudojo nei delegacijai priim
ti.

Kas ne aklas ir ne ignoran- 
tas, tas žino ir be važiavimo 
Washingtonan, kokia prasme 
taikomas Atlanto čarteris. Jis 
pripažįsta Baltijos kraštų 
žmonėms teisę išspręsti savo 
likimą. O jie tą sprendimą gra
žiai demokratiškai padarė 
1940 metais. Ko jiems dabar 
reikia, tai išvyti nacius iš tų 
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maldomis. Labai gražiai pote
rius kalbėjo bedieviai trockis- 
tai-menševikai. Ir džiaugėsi, 
kad Laučka suteikė jiems pui
kią progą iš naujo išmokti po
terius.

Lenkų valdžia ištrėmime iš
kepė naują melą. Ji sakanti, 
ji sužinojus, kad Raudonoji 
Armija sušaudžius daugelį len
kų patirjotų iš pogrindinio ju
dėjimo, kuomet jie atėję ir pa
siūlę Raudonajai Armijai savo 
talką prieš vokiečius!

Ar matote, “šaudo tuos, ku
rie ateina jiems pagelbėti!”

Bet ar žinote, kad šitai be
protystei tiki visa lietuviškų 
kryžiokų spauda? Nuo Grigai
čio iki kunigo Urbonavičiaus 
(Kmito) visi jie šituo lenkų 
ponų, melu apgaudinėja savo 
skaitytojus .
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Earl Browder Išrinktas Politinės 
Komunistų Sąjungos Pirmininku

Lend-Lease Paskolos Tarnau
ja Dabar Ateinantiem Ofen- 
syvam, Pareiškė Rooseveltas 

I Washington. — Jungtinės 
Valstijos iki šių metų kovo 
31 d. suteikė Jungtinėms
Tautoms viso $24,224,806,- 
000 paramos iš Lenęl-Lease 
(karinių paskolų) fondo, 
kaip sako prez. Roosevelto 
raportas kongresui. Savo 
laiške prie raporto prezi
dentas rašė, jog ta parama 
tarnaus “ateinantiems di
diesiems ofensyvams.”

“Jungtinių Tautų jėgos 
dabar pasiruošusios kirsti 
naujus ir galingesnius smū

Netrukus Sovietai Pra
dės įtūžusius Mūšius, 
Kaip Įspėja Maskva
London, geg. 23. — Jau 

visas mėnuo, kai Sovietai 
kasdien praneša, kad nebu
vo fronte svarbių atmainų 
ar didelių kautynių. Bet da
bar Maskvos radijas parei
škė, jog Raudonoji Armija 
ruošiasi naujiems “žiau
riems mūšiams.”

Vakar Sovietų kariai at
mušė vietines vokiečių ata
kas į šiaurvakarius nuo Ti- 
raspolio, palei žemutinę 
Dniestro upės tėkmę, nuko
vė 300 nacių ir suėmė kiek 
priešų. Taip pat buvo atme
stos atgal hitlerininkų ata
kos į pietų vakarus nuo 
Stanislavo vo, Vakarinėje 
Ukrainoje.

Sovietinės jėgos geg. 21 
d. nušovė 17 nacių lėktuvų.

LIETŪS TRUKDO TALKI
NINKUS BURMOJ

^Prasidėję smarkūs nuola
tiniai monsoon lietūs šiau
rinėj Burmoj trukdo ame
rikiečių - chinų žygius už
imt visą japonų bazę Myit- 
kyiną, kurios trečdalis jau 
atkariautas nuo priešų1.

Chicago. — Lenkų katali
kų kunigas, pralotas L. Boj
nowskis iš New Britain, 
Conn., atidengė, jog londo- 
niškės lenkų valdžios agen
tai sušilę dirba, kad Ameri
kos Lenkų Kongresą - su
važiavimą atkreipt prieš 
prez. Rooseveltą.

Tas lenkų suvažiavimas 
šaukiamas Buffalo mieste, 
N. Y., šios savaitės gale. 
Fašistiniai jų politikieriai 
stengsis sudaryti suvažiavi
me mašiną, kuri visus Ame
rikos lenkus trauktų bal
suot ateinančiuose rinki
muose už republikonų kan
didatą Dewey.

Rašydamas D z i e ninke 
Związkovy, pašalpinio Len
kų Susivienijimo dienrašty

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telephone: STagg 2-3878

gius nacių užimtai Europai 
iš vakarų, pietų ir rytų,” 
rašė prez. Rooseveltas: 
‘Mūsų amerikiečių jėgos eis 
mūšin petys petin su ang
lais, francūzais, norvegais 
ir k t.

“Rytiniame Europos fron
te taip pat ginklai ir kiti 
karo reikmenys, suteikti 
Jungtinių Valstijų ir Di
džiosios Britanijos, stip
rins Sovietų armijas nau
jiem smūgiam, kurie 
bus suderinti su mūsų žy
giais pirmyn.”

Italy Partizany Veiks
mai Paskirstyti Į 

Šešis Ruožus
Neapolis. — Aukštoji an

glų - amerikiečių komanda 
paskirstė į šešis ruožus di
džiumą vokiečių užimtos I- 
talijos, kad kiekviename 
ruože italai patrijotai galė
tų tiksliau veikti prieš vo
kiečius, kai talkininkai per 
radiją duos patvarkymus 
vienam bei kitam ruožui.

Italų partizanų radijas 
pranešė apie plačiai išvys
tytą jų veiklą šiaurinėje I- 
talijoje; sako, kad vokiečiai 
turėjo ten permesti jau še
šias savo kariuomenės divi
zijas prieš partizanus.

Uždaro Slovakų Mokyklas
Naciai uždarė slovakiškas 

mokyklas Slovakijoj kuri 
nuo pat karo pradžios tar
nauja kaip Hitlerio pastum
dėlė. Tas kraštas pirm karo 
buvo Čechoslovakijos dalis.

Berlyno radijas skelbė, 
kad talkininkai prirengę 3,- 
500,000 kariuomenes veržtis 
j Vakarų Eturopą.

Jugoslavų partizanai per 
dieną užmušė 200 vokiečių.

je, pralotas Bojnowskis sa
ko, jog iš pradžios tas suva
žiavimas buvo ruošiamas 
demonstruot prieš velionį 
gen. Vladislovą Sikorskį, 
buvusį tuo laiku emigraci
nės lenkų valdžios ministe- 
rį pirmininką. Mat, Sikors
kis pirmiau buvo pasirašęs 
draugingumo sutartį su So
vietų Sąjunga. Jis nenorėjo 
remti priešiškų išstojimų 
prieš Sovietus.
SLAPTINGA SIKORSKIO 

MIRTIS
Kun. Bojnowskis rašo, 

kad dėl kokių tai “slaptingų 
priežasčių” gen. Sikorskis 
žuvo lėktuvo nelaimėje per
nai birželio mėnesį. Ir ši ne
laime “padėjo tiem nepatai-

New York. — Steigiama
sis suvažiavimas Politinės 
Komunistų Sąjungos pir
madienį vienbalsiai išrinko 
Earl Browderį jos pirmi
ninku.

Vice-pirmininkais išrink
ta Wm. Z. Foster, Robert 
Minor, James W. Ford, Eli
zabeth Gurley Flynn ir sep
tyni kiti.

Nacionalis komitetas su
darytas iš 40 reguliarių na
rių ir 20 alternatų.

John Williamson išrink
tas sekretorium, o Charles 
Krumbein iždininku.

Robert Minor davė spe
ciali raportą apie Amerikos 
komunistų judėjimą per 25 
metus.

Browderis, peržvelgda
mas suvažiavimo veiklą, unijų

Goebbels Taip Pat Susirūpinęs 
Dėl Polit. Komunistų Sąjungos

Hitlerio propagandos mi- 
nisteris pirmadienį per Ber
lyno radiją kalbėjo, jog A- 
merikos Komunistų Partija, 
pasikeisdama į Politinę Ko
munistų Sąjungą, “turi vie
nu iš savo tikslų užtroškint 
prezidento Roosevelto prie
šų atakas, vedamas prieš 
‘rooseveltiniai - bolševišką 
sąjungą.’ ”

Tūkstančiai Lėktuvų 
Atakavo Vokiečius

London, geg. 23. — 1,750 
Amerikos bombanešių ir 
lengvųjų lėktuvų naikino 
karinius vokiečių punktus 
vakarinėje Vokietijoj, šiau
rinėje Franci jo j e ir Belgi
joje dienos laiku.

Naktį daugiau kaip 4,000 
Anglijos bombanešių triuški
no karinių fabrikų ir gele
žinkelių centrus Dortmun- 
dą, Braunšveigą ir Ludwig- 
shaveną, Vokietijoj. Negrį
žo 35 anglų bombanešiai.

somiem ir bjauriem sąmok
slininkam”, kurie pasimojo 
per Buffalo suvažiavimą 
“pravest gerai apgalvotą, 
sistematišką ir išdavikišką 
perversmą prieš Amerikos 
lenkų vienybę ir ištikimy
bę,” sako kun. Bojnowskis:

IŠDAVIKŲ PLANAI
“Aš jau senas. Jau ilgas 

laikas, kai pasitraukiau iš 
viešojo veikimo... Bet aš 
negaliu nuošaliai stovėti, 
kuomet išdavikai iš pasalų 
tyko perimt j savo rankas 
Amerikos Lenkų Kongre
są” ir panaudot jį tikslams, 
atkreiptiems prieš Jungti
nes Valstijas ir pavojin
giems Lenkijos ateičiai. 

tarp kitko, priminė, jog re- 
publikonų dienraštis N. Y. 
Herald Tribune pernai pa
tarė Komunistų Partijai už
sidaryti, o dabar, kai parti
ja užsidarė, įsteigiant Poli
tinę Komunistų Sąjungą, 
tas pats laikraštis “susirū
pinęs” sielojasi. Panašiai 
dėl to skauda galvas naujo
sios Liberalų Partijos poli
tikieriams.

Wm. Z. Foster, nominuo
damas Browderį į pirminin
kus, sakė, jog Politinė Ko
munistų Sąjunga yra pasi- 
b rėžų s davaryt savo narių 
skaičių iki 100,000 ir pasieks 
to tikslo.

Tarp išrinktų į tos Są
jungos nacionalį komitetą 
yra 20 procentų moterų, 15 
proc. negrų ir penki darbo 

atstovai.

Goebbels tęsė:
“Matyt, jie turi planą in- 

korporuot visus uždarytos 
Komunistų. Partijos narius 
j CIO, kad galėtų vairuot šį 
darbininkų .judėjimą į ko
munistų pusę.”

Gal pagavę Goebbelso 
mintį, visai panašiai rašo 
prieš-talkininkiškas N. Y. 
Daily NewsHr Hearsto laik
raščiai.

Naciai Sušaudė Anglus 
Lakūnus Stovykloj

Stockholm, šved. — Pa
bėgę iš Vokietijos anglai 
belaisviai lakūnai sako, kad 
anglų-kanadiečių lakūnų o- 
ficieriai nebėgo iš Stalag- 
lufto- belaisvių stovyklos 
Vokietijoj, kaip kad naciai 
skelbė, bet vokiečiai pačioj 
stovykloj sušaudė 47 iš tų 
lakūnų. Naciai pasakojo 
apie neva jų bėgimą, tiktai 
norėdami pateisinti žmog
žudystę.

Kun. Bojnowskis rašo:
Pernai gegužėje ar bir

želyje pas mane atsilankė 
kokie tai slaptingi pasiunti
niai nuo New' Yorko (len
kų) ‘pulkininkų šaikos’ ir 
davė man šitokį pasiūlymą:

’’Tamsta, pralote, turė
tum sušaukt slaptą pasita
rimą su p. Fr. I. Swietliku 
(Pere Marquette Universi
teto dekanu), pralotu Sys- 
ki (galva Orchard Lake ka
talikų seminarijos) ir dr. 
Teofilių Starzynskiu (Len
kų Sakalų pirmininku) ir 
bendrai šaukt Amerikos 
Lenkų Kongresą, kuriame 
mes nubalsuosime, kacį ne
pasitikime gen. Sikorskiu ir 
jo valdžia Londone.

”Mes reikalausime paša-

Berlynas Sako, jog Penktoji 
Armija Smarkiai Atakuoja 

Vokiečius Anzio Srityje
London, geg. 23. — Ang- 

lai-amerikiečiai svarbiausia
me Italijos fronte užėmė 
pozicijas jau tik 14 mylių 
nuo Anzio, kaip skelbė Kai
ro radijas.

Berlyno radijas sakė, jog 
Penktoji amerikiečių -ang
lų armija pradėjo smarkų 
ofensyvą prieš vokiečius 
Anzio pajūryje, į pietus nuo 
Romos, ir ypač veržiasi lin
kui Aprilios, Cisternos ir 
Litto rijos.

Vyriausiame fronte į pie
tus vokiečiai sukauptomis

Dar 38 Švedų Kompani
jos Įtrauktos | Juo

dąjį Sąrašą
Washington. — Amerikos 

valstybės departmentas į- 
traukę į juodąjį sąrašą dar 
38 Švedijos kompanijas, ku
rios savo dirbiniais bei iš
vežimais tarnauja Hitlerio 
karui.

Taigi viso jau 426 švedų 
bizniai įdėti į juodąjį sąra
šą. Jungtinės Valstijos per
traukė bet kokius reikalus 
su tais neva bepusiškos Šve
dijos bizniais ir užkerta 
jiem visas galimybes kiek 
tik galima.

Vokiečiai Persirengia Angliš
kai ir Šaudo Italus

London.—Nacių kareiviai 
persirengia kariniais anglų 
drabužiais ir eina tarp ita
lų kaimiečių toje Italijos 
dalyje, kuri tebėra hitleri
ninkų rankose. Jie sakosi 
esą anglai ir prašo kaimie
čių padėt jiem pabėgt at
gal pas talkininkus. O jeigu 
italas mėgina pagelbėt to
kiam apsimetėliui, tai nacis 
jį tuojau nušauna.
Vokiečiai tokiu būdu sten

giasi sužinot ir išravėt pa

lint Sikorskį, o jo vieton 
pastatyt generolą Kazimie
rą Sosnkowskj.

“Mes esame paruošę pla
nus tiem žingsniam. Tokia 
dauguma delegatų į tą kon
gresą bus parinkta iš mū
siškių žmonių, kad mes ga
lėsime nutart, ką tik norė
sime.”

(Gen. Sosnkowskis dabar 
yra vyriausias lenkų ka
riuomenės komanduotojas 
ir aršiausias Sovietų prie
šas.)

Kun. Bojnowskis teigia, 
jog tame kongrese eis ko
va tarp lenkų, kurie politi
koj laikos nuosaikumo, ir ti
krųjų fašistų, kuriems va
dovauja Lenkų Kilmės A- 
merikiečių Komitetas (KN 

savo atsarginėmis jėgomis 
privertė amerikiečių žval
gus pasitraukt iš Terraci- 
nos uostamiesčio. Dabar a- 
merikiečiai užėmė aukštu
mas į šiaurių rytus nuo Te- 
rracinos, kirsdami naciams 
šonan.

Amerikiečiai taip pat at
ėmė iš vokiečių kalnus San 
Biagio, Autone, Copiccio ir 
Marino. Francūzai užėmė 
Pico miestelį, kanadiečiai— 
Morrone kalną, o lenkai te
bekovoja Piedimonte prie
miesčiuose.

Kainų Vyriausybė Turi 
Teisę Suspenduot Nusi

kalsiančius Biznius
Washington. — Jungtiniu 

Valstijų Abkščiausias Teis
mas 8 balsais prieš 1 patvir- 
no Kainų Administracijos 
teisę suspenduoti tokhi* 
biznius, kurie laužo patvar
kymus, nusakančius, jog tik 
tam tikrą dalykų kieki te-’ 
galima pardavinėti asme
nims ir už parduodamu0 
daiktus turi būti imami ku
ponai arba stampos.

Taip Aukščiausias Teis
mas nusprendė prieš L. P. 
Steuart and Brother žibalo 
biznierius, kurie reikalavo 
panaikint jų suspendavimą 
už Kainų Administracijos 
taisyklių laužymą.

CHINAI PERKIRTO 
BURMOS KELIĄ

Ceylon, geg. 23. — Chinų 
kariuomenė šiauriniai - ry
tinėje Burmoje numušė ja
ponus vienoje vietoje nuo 
didžiojo Bu r mos Kelio, ei
nančio Chinijon.
lankius talkininkam kaimie
čius.

Talkininkų radijai karto
tinai įspėjo italus, kad sau
gotus! tų žmogžudiškų ap
gavikų.

APP). O šiame komitete 
pirmuoju smuiku griežia 
M. F. Węgrzynek, Nowy 
Swiat dienraščio leidėjas, 
labai artimas Thomui De
wey republikohas.

Pranešama, jog fašisti
niai gaivalai stengsis per tą 
kongresą nustatyt Ameri
kos lenkų visuomenę prieš 
prez. Rooseveltą ir išvystyt 
dar didesnius lermus prieš 
Sovietų Sąjungą. O tų gai
valų įkvėpėjas yra fašistas 
gen. Sosnkowskis, vyriau
sias komandierius emigracį 
nes lenkų valdžios London!?

* ■■

Spėjama, kad pralot A 
Bojnowskis, aikštėn irj^ 
lęs tą jų sąmoslą, gal, 
kenks kai kurie jųplar/ y r » f
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Kokius Lietuvius Jie Šelps?
Klerikalai, menševikai ir tautininkai 

paėmė Smetonos įsteigtą prohitlerinį 
“Lithuanian National Relief Fund”, ku
ris buvo įregistruotas Washingtone, ir 
pakrikštijo jį nauju vardu, būtent: “Uni
ted Lithuanian Relief Fund of Ameri
ca.” Jų spaudoje buvo pasigirta, kad 
Presidents’ War Relief Control Board tą 
jų fondą užgyręs arba pripažinęs. Buvo 
net rašyta, kad kiekvienas Amerikos lie
tuvis, kuris norės sušelpti lietuvius, tu
rės savo aukas bei dovanas atiduoti mi
nėtam fondui!

Tai, žinoma, grynas melas. Jokios 
panašios teisės tasai fondas nėra gavęs 
iš minėtos valdiškos įstaigos. Tokios ga
lios bei teisės neturėjo smetoninis fon
das pirmiau, neturi jis ir dabar, perorga
nizuotas ir naujomis plunksnomis aprė
dytas.

Kiek mums žinoma, šito “United Lith
uanian Relief Fund of America” pirmi
ninku yra kunigas Končius, kuris savo 
raštais ir kalbomis yra griežtai išėjęs 
prieš visus Jungtinių Tautų interesus 
šiame kare. Iždininku fondo esąs Dr. Žy
mantas, smetonininkas. Sekretore pa
skirta Nora Gugienė, kuri, žinoma, at
stovauja menševikų klikutę.

Nors jau seniai jie yra pasigyrę apie 
savo fondo įregistravimą, bet jokios to 
fondo veiklos nesimato. Viena, žinoma, 
kad toms grupėms, kurios' apie tą fondą 
spiečiasi, nerūpi lietuvių tautos intere
sai ir šelpimas lietuvių, nukentėjusių nuo 
karo. Jos, tos grupės, perdaug užimtos 
skleidimu propagandos ir organizavimu 
fašistinio informacijų centro, kurio pa- 

. laikymui, matyt, išleis porą desėtkų tūk- 
stančių dolerių, kuriuos jie surinko prieš 
keletą mėnesių neva Lietuvos žmonių 
šelpimui. Atsimename, jie gyrėsi, kad 
savo seimuose sukėlė po šešius ar dau
giau tūkstančių dolerių. Kur tie pini
gai dingo? Jokių atskaitų nėra.

Antra, kokius gi lietuvius tas jų fon
das šelps? Jei neklystame, tai jie yra 
prezidento tarybai pasižadėję arba ta
ryba yra uždėjus ant jų sąlygą, kad jie 
gali teikti pagelbą tiktai tiems lietu
viams, “kurių neapima kitos gyvuojan
čios šalpos organizacijos, kaip, pavyz- 

' džiui, Russian War Relief”. O kokių lie
tuvių, nukentėjusių nuo karo Russian 
War Relief neapima? Tokių visai nesi
randa. Russian War Relief organizacija, 
su kuria išvien veikia ir per kurią savo 
paramą siunčia Lietuvai Pagelbos Tei- 

ridmo Komitetas, apima visus lietuvius 
Sovietų Sąjungoje ir, suprantama, visus 
Lietuvos žmones, kaipo Sovietų Sąjun
gos narės. Dabar Lietuvon paramos ne
galima siųsti ir negalima šelpti tų lietu
vių, kurie ten yra nacių pavergti. Bet 
kaip greitai Lietuva bus išlaisvinta, tai, 
kaip skelbia Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas, bus skubinamas! su mėdžiagi- 
ne pagelba arba su pašalpa tiesiai Lietu- 
\on jos žmonėms.

į . A Tai ką veiks klerikalų, smetonininkų ir
m^pševikų “United Lithuanian Relief 
Fuftd?” Kokius lietuvius jisai rengiasi 
Šelpti? Aišku, jie nešelps lietuvių Tary
binėje Lietuvoje. Jeigu jie rengtųsi 
jjuos šelptų tai jie jau dabar remtų Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komiteto teikia
mų medžiaginę paramą lietuviams, kurie 
gyvena Tarybų Sąjungoje. Bet jie, kaip 
lygsvaros netekę despertai,. šitas garbin
gas Komiteto pastangas visaip trukdo 
ir joms kenkia.

Vadinasi, “United Lithuanian Relief 
^und’r dabar neturi ką šelpti. Štai kodėl 
s tyli, o štai kodėl klerikalai, menševi- 
i ir smetonininkai iki šiol? lietuvių šel- 

4, lui surinktus pinigus eikvoja žalingai 
Ugandai.
xiau ateityje ių fondas žada turėti 
b. Tą paslaptį yra atidengus ponas

Pakštas savo straipsnyje “Lietuva Mir
ties Ženkle”. Atsimename, jis tuomet ra
šė, kad kai ateis Raudonoji Armija ir 
išlaisvins Lietuvą, tai iš jos bėgs “milio- 
nai”! Ir jis ragino savo pasekėjus reng
tis šelpti tuos “mūsų brolius”. Jis net siū
lė tuojau kreiptis prie Amerikos ir Ang
lijos valdžių ir prašyti, kad jiems jos ati
duotų Mažąją Lietuvą, kurioje, girdi, iš 
pabėgusių lietuvių iš Lietuvos mes su
kursime naują lietuvių tautą!

‘ Pakšto pasiūlymas, matyt, tapo priim
tas ir toks fondas jau tapo įsteigtas. 
Klaidingomis informacijomis jiems pa
vyko gauti President’s War Relief Boar- 
do užgyrimas.

Amerikos lietuvių visuomenei tatai 
reikia suprasti. Reikia suprasti, ką jis 
veiks ir ką jis ruošiasi šelpti. Reikia su
prast, kur eis pinigai tų, kurie jiems au
kos. Tos jų aukos, tie jų pinigai eis šel
pimui lietuvių tautos priešų, parsida
vėlių Hitleriui, kvislingų, karo krimina
listų. Nes tiktai tokie niekšai bėgs iš iš
laisvintos Lietuvos. Visi kiti lietuviai 

laukia Lietuvos išlaisvinimo,, laukia 
Jungtinių Tautų pergalės. Jie nebėgs iš 
Lietuvos. Jie ten gyvens ir kurs naują, 
laisvą gyvenimą. Ten jų žemė, ten jų tė
vynė, ten jų viltis ir laimė.

Gi parsidavėliai naciams, hitleriniai 
kriminalistai, Kubiliūnai, Germontai, 
Kalvaičiai ir visa ta pardavikų ruja bijo 
Jungtinių Tautų pergalės, bijo Lietuvos 
išlaisvinimo. Jie, žinoma, yra susitaisę 
čemodanus ir pasirengę nešdintis iš Lie
tuvos, kaip greitai Lietuvon jžengs Rau
donoji Armija.

Tai štai kokių lietuvių neapima kitos 
iki šiol gyvuojančios šalpos organizaci
jos. Tai jų šelpimui tapo įkurtas šitas 
fondas.

Francūzijos Žmones Žinos 
Ko Klausyti

Francūzijos kvislingai nusigandę. Jie 
žino, kad francūzai išgirdo balsą genero
lo Eisenhower, kuomet jis ragino juos 
būti pasiruošusiais sukilimui. Dabar Vi
chy valdžios radijas kasdien šaukia: Ne
klausykite Eisenhowerio, neklausykite 
anglų ir amerikiečių! Pasilikite ištikimi 
Lavalui ir Petainui!

Vienas Vichy valdžios radijo komenta
torius grūmojo francūzams vokiečių ker
štu ir kraujo praliejimu, jeigu jie pa
klausytų Eisenhowerio patarimo ir su
kiltų prieš nacius ir kvislingus.

Bet visi ženklai rodo, kad Francūzijos 
žmonės laukia išlaisvinimo dienos. Kvis- 
linginės valdžios gąsdinimai jų neišgąs
dins. Jie audringai sukils, kai išgirs, kad 
Talkininkų armijos pradėjo ofensyvą va
karų Europoje, kad jos įsiveržė į Fran- 
cūziją. Visa francūzų tautos istorija kal
ba už laisvę ir žmoniškumą, prieš tiro
nus ir pavergimą.

Ką Jau Parodė Italijos 
Ofensyvas?

Maskvos Pravda pastebi: Italijos ofen
syvas parodo, kad nėra tokios nacių tvir
tovės kurios negalėtų sudaužyti Jungti
nių Tautų jėgos. Naciai prie Cassino lai
kėsi tiktai tol, kol amerikiečiai, anglai ir 
francūzai nebuvo pasirengę tikram ofen- 
syvui.

Pravda pastaba teisinga. Italijos ofen
syvas turėtų įtikinti kiekvieną bailį ir 
abejotoją, kad taip vadinama Hitlerio 
“Europos tvirtovė” nėra jokia tvirtovė, 
kurios Jungtinės Tautos negalėtų su
daužyti. Šitą vokiečių stiprybės mitą jau 
seniai sudaužė Raudonoji Armija. Da
bar amerikiečiai ir anglai istoriją pakar
tojo prie Cassino Italijoje.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
MASĖS REIKALAUJA, 
AR ROOSEVELTAS PA-i

KLAUSYS?
Dienraštis “Daily •, Wor

ker” visai neabejoja, kad 
jau dabar judėjimas už 
“draftavimą” R o o sevėlto 
ketvirtam terminui pasiekė 
labai didelių proporcijų., 
Svarbu, kad tasai judėjimas 
šluoja šalin tuos reakcinius 
demokratus, kurie priešingi 
ketvirtam terminui. Sako 
laikraštis:

“Tas judėjimas taip tvir
tas, kad jis jau nušlavė tre
čią Dies Komiteto narį. Re
prezentantas John M. Cos
tello tapo supliektas Cali- 
fornijos demokratų nomina
cijose... Jis paseka Joe 
Starnes ir patį Diesą kelio
nėn į politinę užmirštį.”

Pačioje demokratų parti-

t, 

joje Rooseveltas jau turi 
700 dėelgatų, kurie balsuos 
Už ketvirtą terminą partijos 
kopvencijoje. Tuo tarpu no- 
minavimui tereikia 589 bal
sų. ; •
.. Daugiau jėgų už ketvirtą 
terminą: “C. I. O. Politinės 
Veiklos Komitetas susirin
ko Chicago j e ir vienbalsiai 
pasisakė už ketvirtą termi
ną. Amalgameitų Rūbsiuvių 
konvencija tam pačiam mie
ste vienbalsiai pareikalavo, 
kad prezidentas pats duotų 
save draftuot ir sugrįžtų į 
Baltąjį Namą dėl tautos ge
rovės. Kailių ir Odos Siu
vėjų Unija savo konferenci
joje Atlantic' City tolygiai 
entuziastiškai pasisakė už 
Rooseveltą. Vargiai liūną 
koks darbininkų sąskridis, 
kuris nepasisakytų už Roo- 
sevelto draftavimo idėją.”

Pagaliau svarbu ir tas, 
kad šis judėjimas apima vi
sas klases ir partijas. “Dai
ly Worker” teigia:

“Šis judėjimas nėra par
tinis judėjimas. Jis apima 
visus. Tūkstančiai biznierių 
ir farmerių lygiai supranta 
šį reikalą, kaip ir darbo 
žmones.

“Visi patrijotai supranta, 
kad Rooseveltas atstovauja 
tas pažiūras ir žygius, kurie 
tarnauja tautos gerovei, ku
riais bus laimėta pergalė ir 
padėta pamatai pastoviai 
taikai.

“Dabar tik mūsų pareiga 
padaryti šį ketvirto termi
no reikalavimą tokiu garsiu 
ir entuziastišku, apimančiu 
tiek daug skirtingų grupių 
ir valstijų, jog prezidentas 
supras, kad jojo šventa pa
reiga priimti nominaciją.”

/ . J. Girkus.

Petro Gražučio Trijų Vaikelių 
Kapinės

SKAITYTOJI
BALSAI

Per Daug Tą Karalių
Ilgai tylėjęs prabilo dar vienas kara

lius. Jis irgi sėdi Londone. Jo vardas yra 
Zog ir jis yra karalius Albanijos. Jis irgi 
turi valdžią ištrėmime. Bet kaip visi kiti 
karaliai, taip šis sutvėrimas, yra tiktai 
Jungtinėms Tautoms skerspaine ir nelai
mė. Jis neleidžia albanams susivienyti 
prieš vokiečius.

Overseas žinių agentūra praneša įdo
mų dalyką. Buvusios dedamos pastangos 
albanus suvienyti. Demokratinės grupės 
padavusios karaliui Zog tokius vienybės 
pagrindus: Kad po karo būtų sušauktas 
steigiamasis seimas nusprendimui Alba
nijos ateities, kad rinkimai į tą seimą 
praeitų tarptautinėje priežiūroje ir kad 
karalius Zog pasižadėtų negrįžti Alba
ni j on, kol negaus nuo žmonių pakvieti
mo. Bet karalius šias sąlygas atmėtęš ir

(Tąsa)
Petras su Rusijos kariais 

belaisviais visą mėnesį pės
čias ėjo iš Vokietijos. Savo 
kaimą pasiekė anksti rytą 
ir visų pirmiausia užėjo į 
slėptuvę, kurioje paliko vai
kus. Nieko neradęs, užėjo 

Ipas kaiminką Veroniką. Ta 
moteriškė paaiškino, kaip ji 
surado jo vaikus ir kur jie 
yra pakavoti. Petras atėjo 
ant vaikų kapo, atsiklaupęs 
išverkė beveik visą dieną ir 
nežinia, ar būtų pats pali
kęs kapines, jei ne Veroni
ka, kuri atėjus pradėjo pra
šyti, kad nustotų verkęs ir 
eitų namo. Per didelį pra
šymą, Petras paklausė mo
teriškės ir parėjo namo.

Mėnesį laiko pasilsėjęs, 
išėjo tarnauti į vieną dvarą 
už berną. Atitarnavęs me
tus laiko, gavęs algą, nu
pirko lentų, kuriomis su 
dailiais išpjaustymais ap
tvėrė vaikų kapines ir su 
trijų spalvų dažais pagraži
no aptvertą darželį ir be
veik kiekvieną šventadienį 
Petrą galima buvo matyti 
ant vaikų kapo. Jis priso
dino dailių gėlių ir tris me
delius, iš kurių vienas buvo 
daili eglaitė, kurią jis pava
dino dukters vardu, Onute. 
O iš šonų eglaitės buvo du 
berželiai, kurių vardai buvo 
Kazickas ir Juozukas.

Taip Petras pas dvarpo
nius tarnaudamas, vaikų ir 
žmonos Alenutės kapines 
aplankydamas, susilaukė 
dabartinio karo. Šiam karui 
prasidėjus ir vokiečiam įkė
lus koją į laisvą Lietuvą, 
Petras iš pirmos dienos, pa
matęs prakeiktus sutvėri
mus vokiečius, nutarė atsi
lyginti kryžiokams už savo 
vaikus! Susiradęs seną dal
gį, nusinešė pas gerai pa
žįstamą kalvį, paaiškino 
jam savo nuosprendį ir pra-į 
šė padaryti peilį 12 colių il
gio ir su ašmenimis iš abie
jų šonų, kad būtų tokis 
smailas, kaip adata,, ir kad 
būtų tokis aštrus, jog galė
tų nusiskusti barzdą. Kalvis 
pagyrė Petrą už tokį suma
numą ir padirbo atsakantį

Tada Petras užėjo pas 
kurpių, kuris pasiuvo dėl

peilio skūrinę makštį. Prisi
kabinęs prie diržo makštį 
su peiliu, Petras norėjo jau 
eiti, ale kurpius pasakė:

“Palauk biskutį. žmona 
padarys pietus, po pietų aš 
tau duosiu dar vieną gink
lą.”

Kurpiaus žmona pagami
no pietus, Petras pavalgė, 
tada kurpius išsivedė lau
kan ir abu atėjo palei upe
lį, prie kurio augo šimta
mečiai juodalksniai, iš ku
rių vienas buvo su išpuvu
siu viduriu.

Kurpiuj ištraukė iš supu
vusio medžio skyles į mai
šą susuktą vokiečių kariuo
menės7 šautuvą ir 150 šovi
nių. Paduodamas Petrui kur
pius pasakė: “Aš irgi eisiu 
į partizanus biskelį vėliau, 
taip greitai, kaip aprūpinsiu 
žmoną ir vaikus su maistu.”

Petras šautuvą išardė ir 
užsikišo už kelnių juos
mens. Kurpius palinkėjo 
geros laimės. Petras dar už
ėjo ant kapinių. Prie žmo
nos kapo kepurę nusiėmęs 
pastovėjo apie dešimtį mi
nučių, pasiėmė nuo kapo 
žiupsnelius žemės, susirišo į 
nosinę ir atėjo pas vaikų 
kapą. Taip pat pasiėmė tris 
žiupsnelius žemės, surišo į 
nosinę, įsidėjo į kišenę. Bet 
prieš apleidžiant vaikų ka
pą, stovėdamas prieš 
tris medelius, Petras pra
kalbėjo šiais žodžiais bal
siai:

“Jūs, mylimiausi vaikai 
mano, jūsų tėvo širdis so
puliu sukaustyta nuo tos 
minutės tebėra, kada aš jus 
palikau slėptuvėj. Aš pats 
savo ranka uždariau slėptu
vės duris, kad jūs neišeitu- 
mėt ir neliktumėt užmušti. 
Nekaltinkit manęs, nes tą 
dariau norėdamas jus ap
saugoti. Aš jaučiu savo pil
na skausmų širdimi, kad 
jūsų visų baisiausios bado 
mirties kaltininkais tai yra 
visų .bjauriausia kryžiokų 
vokiečių tauta, kuri atsižy
mėjo plėšikavimais, žudy
mais ir kitokiais krimina
liniais darbais prieš mūsų 
brangios Lietuvos gyvento
jus šimtai metų atgal. Tie 
patys niekšai kryžiokai 
pradėjo karą 1914 m. Tie

metai paliko visų didžiau
sią žaizdą mano širdyj. Jūs, 
mano vaikai, buvote to vo
kiečių pradėto karo auko
mis. Dabar vėl tie kryžio
kai, plėšrieji žvėrys, užpuo
lė mūsų brangią laisvą Lie
tuvą, kuri buvo vos tik pa- 
siliuosavus iš po semtoninių 
niekšų vergijos ir pradėjus 
darbo žmonėms žengti pir
myn ir gėrėtis savo darbo 
vaisiais. Dabar vėl tie krau
jo ’ ir gyvasčių trokštanti 
žmogėdros su visokios rū
šies žudymo ginklais pa
skandino kraujo tvane Lie
tuvą, atimdami gyvybes 
tūkstančiams tokių mažų 
vaikų, kaip ir jūs, mano 
mieliausi. Tad nutariau nuo 
šios valandos sulig savo iš
galės atsilyginti tiems niek
šams ir nepaleisti gyvo, ku
ris tik paklius po mano gin
klu. Ne vien tik už jus, ale 
lygiai už visus, kaip senus, 
taip ir mažus, kurie be jo
kios kaltės neteko gyvybės. 
Gal paskutinį kartą aš ap
lankau jūsų šaltą kapą. Gal 
priseis ir man likt tų niekšų 
auka. Bet nesigailiu savo 
gyvybės. Vienintelis mano 
troškimas, kad atimti ko 
daugiausia gyvybių tiems 
niekšams, kurie pasigailėji
mo nėra verti!”

Tik sustojęs kalbėti, Pet
ras atsiminė, kad jis vienui 
vienas prie vaikų kapo, o 
kalba balsiai, kaip ir pra
kalbas sakydamas dėl mi
nios žmonių. Užsidėjo ke
purę ant galvos ir apleido 
kapines. Parėjęs namo ir 
atsisėdęs palei langą apmis- 
lijo, kaip ir kur pradėti 
darbą. Jam taip besėdint, 
pažvelgė per langą ir pa
stebėjo, kad ateina du vy
rai. Gerai prisižiūrėjęs pa
žino tą patį kalvį ir dvaro 
tarnautoją vardu Domini

kas. Kalvis pirmas prakal
bėjo: “Tur būt tu, Petrai, 
nežinai, ko mes pas tave at
ėjom?” Petras atsakė:

“Ką gi aš galiu žinoti. 
Tada kalvis pasakė: “Mes 
atėjom pas tave prisidėti 
prie to tavo garbingo pasi
ryžimo. Su šia diena mes 
pasiliekam tavo vadovybėj 
partizanų būryj.”

(Daugiau bus)

Tėvynė, skelbdama apie SLA 
rinkimų į Pildomąją Tarybą 
davinius pažymėjo, kad su bū
simu SLA seimu Philadelphi- 
joje mažosios respublikos 
“aukščiausio prezidento” vie
tą užimsiąs jaunesnės kartos 
žmogus, būtent Baltimorės ad
vokatas William F. Laukaitis. 
Apie naująjį SLA prezidentą 
galima tiek pasakyti, kad ji
sai yra lietuvių kilmės vyras, 
iš profesijos advokatas, nėra 
jokiose abejotinose aferose įsi
maišęs ir, kad kokį laiką yra 
buvęs Baltimorės miesto trafi- 
ko teisėju. Iš to atžvilgio jisai 
užsipelnė gerų linkėjimų ir 
pasisekimo naujoje vietoje. 
Bet, ant kiek davėsi pastebė
ti, adv. Laukaitis lietuvių rei
kaluose nėra apsipažinęs ir, 
ant kiek yra patirta, vadovau
jasi nurodymais savo draugo 
Juozo Tysliavos. čia įr yra 
kabliukas. Reikia tikėtis, kad 
kaipo juristas, advokatas Lau
kaitis ateityje vadovausis savo 
įsitikinimais ir vengs svetimos 
įtekmės. Būtų pageidaujama, 
kad naujas SLA prezidentas, 
ypač SLA reikaluose, bandytų 
pavartoti šiek tiek bešališku
mo ir išvalytų organizaciją 
nuo nekompetentiško elemen
to, kurio SLA slapstosi nema
žai ; reikėtų ir paties centro 
neužmiršti.

Paskutiniame Vienybės nu
meryje Juozas Tysliava špal- 
toje “Dabar” primena skaity
tojams apie senų laikų spau
dos suvaržymą Lietuvoje, tik
tai laikotarpis gerokai perdė
tas: Tysliava rašo, kad tas su
varžymas tęsėsi nuo 1864 iki 
1944 m. Perdėta net ant 40 
metų. Faktas pasilieka, kad 
dar 1904 m. caras Nikolajus II 
suvaržymą atšaukė. Nors toki 
klaida galėjo įvykti spaustu
vėj, vienok iš patyrimo yra ži
noma, kad Tysliava iš panašių 
klaidų tunka ir jomis kitus 
klaidina. Pavyzdin, Tysliava 
gerai žino, kad Lietuva nepri
klausomybės neteko dar gruo
džio mėnesy, 1926 m., kuomet 
Antanas Smetona smurtu už
grobė valdžią, tačiau reikalau
ja tokios “nepriklausomybės” 
sugrąžinimo. Lietuvos žmonių 
susijungimą su Sovietų Sąjun
ga Tysliava bando nupiešti 
tamsiausiose spalvose, kad tuo 
įbauginti mažai mąstančius 
žmones. Nors iš patyrimo turė
tų žinoti, kad monais nieko 
neįtikinsi. Naujam SLA prezi
dentui prisieis lietuvių reika
luose iš kitur kur žinias semti, 
nes Tysliavos šaltiniai jau ge
rokai patvanko.

Tysliavos remiama “Ameri
kos Lietuvių Tautinė Konfe
rencija” susidūrė su nemalonu
mais. Kaip matyti iš balandžio 
laidos Anti-Nazi Bulletin’o 
Anti-Nazi Lyga yra patyrusi, 
kad pinigai renkami neva tiks
lu šelpimo pavargusiųjų lietu
vių yra sunaudojami kitokiems 
tikslams tiktai ne nuo karo 
nukentėjusiems lietuvi ams. 
Matysime, kaip į tai reaguos 
Joseph E. Davies, “Prezidento 
Karo Kontrolės Komiteto” pir
mininkas. Negalima daleisti, 
kad Davies “Amerikos Lietu
vių Tautinei Tarybai” pritartų. 
Abejotina, ar šita “Tautinės 
Tarybos” meškerė atneš “Ta
rybai” arba jos rėmėjams ko
kią naudą.

Bevardis.

Bayonne, N. J

vienybė neįvykus. Ypatingai karaliui 
esanti nepriimtina trečioji sąlyga. Mat, 
jis puikiai žino, kad jis niekados nesu- 

su-

/

mą! Tiktai taip jis galėtų užsitikrinti 
savo sostą.

Londone sėdi ir Holandijos karalienė 
Wilhelmina. Kol kas ji tyli. Bet ir jos 

baigtis sū šiuomiviešpatavimas turėtų baigtis su šiuom 
karu. Holandija irgi gali būti laisva de 
mokratinė respublika.

Gegužės 22-rą mirė Kazi
mieras Česnauskas, 51 m. am
žiaus. Gyvenęs 325 Broadway, 
Bayonne, N. J. Jis buvo LDS 
26 kp. narys. Paliko nuliūdi
me žmoną, dukterį ir sūnų. Jo 
kūnas pašarvotas namuose, 
325 Broadway. Bus palaidotas 
geg. 25-tą, 10 vai. ryte, šią 
žinią telefonu pranešė A. bu
kaitis, LDS 26 kp.* sekretorius.
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Laisvė—Liberty, Lithuanian baily (Trečias Puslapis

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

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

BOSTONIETES gavo laiškų nuo 
LIETUVIŲ RAUDONARMIEČIU

Gegužės 14 d. atsibuvęs 
ALDLD moterų ir mezgėjų su
sirinkimas ir Motinų Dienos 
parengimas buvo sėkmingas.

Susirinkime d. O. Buividienė 
išdavė raportą iš atsibuvusio 
Naujosios Anglijos Moterų Są
ryšio suvažiavimo ir bankieto, 
kuris nebuvo labai sėkmingas 
iš priežasties įvykusio didelio 
bankieto toj pat vietoj viena 
savaite anksčiau.

Buvo skaitytas laiškas iš ry
tinio fronto nuo lietuvio rau
donarmiečio A. Zajančkausko, 
kuris dėkoja savo ir kolekty
vo draugų vardu už dovanas. 
Laiškas buvo sveikinamas šir
dingais aplodismentais. Tas 
brangus nuo Lietuvos raudon
armiečio laiškas pridavė mums 
gero ūpo ir energijos darbuo
tis ir toliau teikimui pagelbos 
Lietuvos žmonėms.

Šiame susirinkime gavome 1 
naują narę į ALDLD moterų 
kuopą.

Iš Motinų Dienos Minėjimo
Motinų Dienos parengimas 

buvo sėkmingas: skanūs val
giai, daug gėlių ir puiki kon
certinė programa, kurią mums 
davė mūsų jaunimas. Taipgi 
Robertas Niaura ir Ignas Ku
biliūnas sudainavo gražių dai
nelių, kurias skyrė motinoms 
ir visai publikai. Už tai jie bu
vo apdovanoti gausiais aplo
dismentais.

Buvo skaityti trys laiškai iš 
Sovietų Sąjungos karo fron
to, kuriuos ką tik gavo P. Žu
kauskienė ir II. Tamošauskie
nė. šie laiškai rašyti lietuvių 
raudonarmiečių, Žukausko ir 
Zajančkausko. Žukauskas bu
vęs jau du sykius sužeistas, bet 
dabar jis vėl randasi fronte ir 
vėl kariauja. A. Zajančkaus
kas rašo:
Drg. Elenai Tamošauskienei— 
ALDLD 2-ji kuopa:

Jūsų laišką ir dovanas gavo
me, už ką savo ir kolektyvo 
draugų vardu tariu jums fron- 
tišką dėkui. Mes, kariai, esame 
dėkingi, kad jūsų tarpe ten už 
Atlanto yra irgi jautrių, pla
kančių laisvei ir mūsų kovai

pritariančių širdžių, kas 
dar labiau grūdina kovai 
ti bendrą visos žmonijos 
šą-kraugerį fašistą.

Linkime ištvermės bendro
je kovoje už viso pasaulio lais
vę

mus 
muš- 
prie-

ir pažangą.
Baterijos partorgas, 
A. Zajančkauskas. 
26-XII-43

Trečias laiškas, gautas per 
II. T., buvo nuo vaikučio, pa
bėgusio iš Palangos pionierių 
stovyklos į Sovietų Sąjungos 
gilumą laike Hitlerio užpuoli
mo ant Lietuvos ir visos Sovie
tų Sąjungos. Jis dabar randa
si Kuibiševo mieste, amatų mo
kykloj. Džiaugiasi Sovietų Są
jungos teikiama jiems pagelba 
ir mokslu ir nuoširdžiai dėko
ja mums .už dovanas.

Mes iš savo pusės stengia
mės jiems pasiųsti daugiau do
vanų.

Dėl vilnų fondo draugės- 
draugai aukavo: Po $2: A. 
Kupstis, G. Lekas, J. Shukis, 
P. Nukas, Traupis, A. Zinskis, 
J. Pokevičius, A. Buividienė, 
Buzevičius. Kiti draugai auka
vo po $1. Viso .j>34.

Pripildė pundelius Lietuvos 
žmonėms: C. P. H. Žukauskų 
šeima tris pundelius. Po vie
ną: Ona Juškienė, H. Tamo
šauskienė, T. Nukienė. Yvonne 
Niaurienė aukavo $3 dėl pun
delio. Kitos dd. pasižadėjo 
greitu laiku sudaryti po pun-

Buvusi Korespondentė.

Today’s Pattern

9182 
SIZES 
H-17 
12- 16

Šiai jaunuoliškos 
suknelei (pinafore) 
gaunama 11 iki 17 ir 12 iki 16 
dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

formos

Chinijos Studentės išeina slaugyti karo ligonius prie 
jų universiteto esamoj ligoninėj. Mokslavietė tapo iškel
ta už 1,000 mylių gilumon Chinijos, kur jos galėtų tęsti 
mokslą netrukdomos atakų ant parubežinių miestų.

Pergalės Darželis
Dar Ne Pervėlu Sodinti To- 
maites ir Saldžias Bulves

OAKLAND-SAN FRANCISCO 
MEZGĖJŲ DARBUOTĖ

Atsiliepimai apie Brošiūrą 
“Moteris ir Karas”

Oaklandietės, kaip paste- 
bėsit jų korenpondencijoj, 
rašo:

“Nutarėm parsitraukti 50 
egzempliorių brošiūros 
‘Moteris ir Karas’.”

Oaklando ir San Francis
co — mažytės lietuvių ko
lonijos. Jose 50 kopijų reiš
kia tiek, kiek Brooklyne, 
Chicagoje ir bent dešimty
je dar kitų lietuvių koloni
jų reikštų tūkstančiai bro
šiūrų.

BROOKLYNO ŽINIOS
Iš Moterų Kliubo Susirinkimo

Nors susirinkimas, įvykęs 18 
d. gegužės, nebuvo taip skait
lingas narėmis, kaip paprastai, 
tačiau padaryta nemažai gerų 
tarimų, kurie už save kalba. 
Kliuban tapo priimta nauja 
narė, d. Žilinskienė, kurią pri
rašė d. Mary Yanches. Mūsų 
nenuilstančios mezgėjos vėl at
ėjo nešinos savo darbu: O. Če
pulienė — 2 svederiu (su ran
kovėm), R. Laukaitienė — 1 
svederį (su rankovėm), d. Pet- 
litzkienė — 12 porų kojinių 
ir d. Rėklienė — 5 poras koji
nių. D-gė Jakštienė pasiuvo 6 
svederius ir dar 7 paėmė siūti. 
Kitos draugės daug dirba dra
bužių centre, siūdamos ir tai
sydamos drapanas.

Motinų Dienos parengimo 
komisija raportavo, kad, ne
žiūrint, jog užkandžiai buvo 
duodami veltui — dar liko 
biskelis * ir pelno, būtent — 
$1.70. D-gė Sasna dar pridėjo, 
kad tame vakare buvo vajus 
už pundelius (kits) dovanų 
Lietuvos žmonėms. Vieni paė
mė patys pripildyti, o kiti už
mokėjo po $3, palikdami 
pildymą komitetui. Tokių 
mokamų “kits” gauta 24, 
tės $72, o kiti bus pačių 
pildyti. Viso vertės $154. 
sirinkime pundeliams dar 
aukavo O. Višniauskienė 
S. Kleizienė $2, 
$1. Ačiū joms.

Nutarta pervesti visą vilnų 
fondą į Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komitetą, kadangi jam 
dabartiniu laiku labai reika
lingi pinigai. Pridėjus pinigus 
gautus už pundelius susidarys 
gana stambi suma, suvirš $200.

Raportuota, kad nauja, d. 
Karosienės parašyta brošiūra 
platinasi labai gerai. Iš užsa
kytų 500 kopijų, platinimui iš
dalyta 300, o jau pinigai su
grįžo už virš 100 kopijų. Pa
sidarbuokime, draugės, kad 
greitu laiku visos būtų išpla
tintos.

Susirinkime tapo priimta re
zoliucija už “Price Control 
Act,” kuri tapo pasiųsta Kon-

dd.
ir

savo

pri- 
ap- 

ver- 
pri- 
Su- 
pa- 
$5,

M. Yanches

gresan ir kitom įstaigom.
Išrinkta komisija iš 

Depsienes, Tamsonienės 
Senkevičienės prisidėti
darbu prie rengiamo masinio 
mitingo 30 d. birželio, Grand 
Paradise Svetainėje. Ligonių, 
kiek sužinota šiame susirinki
me, kliubas turi dvi, tai dd. 
Kiburienė, 25 Whipple St., ir 
Papienė, 92 Meserole St. Tu
rinčios laiko, aplankykime ser
gančias drauges.

Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks 15 d. birželio, tad skait
lingai, draugės, dalyvaukite, 
nes ir vėl turėsime nemažai 
svarbių reikalų aptarimui.

Keli Žodžiai Prie Motinų 
Dienos Parengimo

Kaip visi žino, parengimas, 
įvykęs 13 d. gegužės, nusise
kė labai puikiai, net pačios 
rengėjos nesitikėjo tokio šir
dingo publikos pritarimo ir 
skaitlingo atsilankymo, bet ir 
parengimo programa nustebi
no visus. Vienu žodžiu, paren
gimas virto koncertu, su pui
kiais ir gana gabiais talentais, 
kurie laikui bėgant virs mūsų 
meno ir scenos pažiba. Tad 
Moterų Kliubas nori tarti di
delį širdingą ačiū visoms ir vi
siems, kurie prisidėjo prie pa
rengimo pasekmingumo: dd. 
šalinaitei ir Žilinskaitei (An
derson) už prirengimą tokios 
puikios ir turtingos progra
mos; Mizarienei už taip vyku
sį pirmininkavimą vakarui; vi
som dainininkėm, pianistėm, 
deklamatorei, žodžiu, visom 
programos pildytojoms. širdin
gas ačiū mūsų, draugėms, ku
rios, paprašytos, neatsisakė 
pagelbėti prie valgių ir kito
kių darbų — ir toms drau
gėms, kurios taip gausiai mais
to aukavo, atėjo nešinos pyra- 
gų-pyragaičių, pajų ir kitokių 
gardėsių. Taipgi didelis ačiū ir 
mūsų publikai, kuri taip skait
lingai atsilankė ir padarė mū
sų Motinų Dienos paminėjimą 
tokiu, kokiu jis buvo — labai 
puikiai pavykusiu.

Kliubo Sekretorė,
B. E. Senkevičiene,

Tuomi jos parodo dvigu
bą įvertinimą: dabartinės 
padėties ir pačios autorės. 
Oaklande jau per eilę metų 
gyvena ir veikia brošiūros 
autorė Ks. B. Karosienė. 
Tenykštės mezgėjos ir vei
kėjos, gerai pažindamos d. 
Karosienę iš jos darbų, ži
no, kad ji rimtai veikia ir 
tik rimtus dalykus parašo.t * * *

Brooklynietės, nenorėda
mos daug nusileisti kalifor- 
niečių mažytei kolonijai, 
žada išplatinti brošiūros 
nors tiek šimtų, kiek Oak- 
land-San Francisco išpla
tins desėtkų.* * *

M. Lagunienė iš Spring
field, Ill., rašo, jog iš pun
do J. Skeberdytės atvežtų 
50 knygelių geroką dalį jau 
pardavė ir darbuosis, kol 
visas išparduos, nors ir jų 
dydžio kolonijoj tai ne ma
žytis' darbas. Jinai rašo:

“Stengsiuosi pardavinėti 
pati ir kitos draugės yra 
paėmusios platinti. Tikiuo
si, kad jos pasidarbuos. Pa
sekmių turėsite trupučiuką 
palaukti.

“Knygelės turinys gra
žiai skamba ir gerai paden
gia šių dienų svarbius klau
simus.

“Mums patiko prakalbos 
d. Julijos Skeberdytės. Ji 
čia kalbėjo Motinų Dieną. 
Draugė Julė gerai pravedė 
agitaciją, gavome keletą 
narių į kliubą, taip pat ir į 
kitas organizacijas...”* * *

Tie keli pranešimai ro
do, jog draugės - draugai 
visur įkainuoja mūs brošiū
ros svarbą dabartiniu mo
mentu ir pasiryžusiai plati
na. Kas dar negavote ar 
jau pritrukote kopijų, tuo
jau reikalaukite. Adresas: 
LLD Moterų Komitetas, 
46 Ten Eyck Street, Brook-

Paskutinė savaitė gegu
žės mėnesio ir pirma birže
lio laikoma tinkamu laiku 
persodinti tomaičių daigus 
į atvirą daržą, o jei oras 
šaltokas — net ir vėliau. 
Tomaitės (kaip ir kukurū
zai (komai), taipgi saldžio
sios bulvės) yra šilto oro 
augmuo. Šaltą pavasarį 
mažai kas laimima su jomis 
išsiskubinus per anksti, nes 
šaltyje jos netarpsta.

Ypatingai sodinant savo 
šeimos vartojimui, ne par
davimui kontraktoriams, 
gerai yra pasisodinti to
maičių dviem atvejais, vie-1 
nas anksčiau, kitas vėliau. 
Anksčiau pasodintosios pri
noks anksti vasarą, birželį 
sodintosios — apie rugsėjį.

Saldžiosios Bulvės
Jos irgi galima namie 

augintis ir sodinama orui 
gerokai atšilus, apie pirmą 
savaitę birželio. Auginusie
ji jas sako, kad joms terei
kia mažiausia priežiūros: 
pakenčia sausros ir rečiau 
teužpuolamos gyvių. Daigai 
pas daržininkus parduoda
mi po 50 už $1, miestuose 
brangiau. Tiek daigų turė
tų užtekti beveik visam vi
dutiniam daržui, apie 35 
pėdų ilgio ir 6 pločio. Der
liaus būtų 1 iki 3 bušelių.

Saldžiom bulvėm žemė 
tinka geriausia smėliuota,, 
su mažiau nitrogeno trąšo
se, negu kitom daržovėm. 
Formula 
pakankamai stipri.
trąšų nustatyti pagal dar
žo dydį — 10 svarų apro- 
kuojama pakankama 250 
ketvirtainių pėdų plotui. 
Trąšos įmaišomos žemėn 
2-3 dienom pirm sodinimo 
daigų.

Sodina eilėmis, apie pus
antros pėdos daigas nuo 
daigo, paliekant tarp eilių 
pustrečios iki 3 pėdų tuš
tuma. Daigui išskopia su 
spatuku (trowel) 6 colių- 
gilumo duobelę, gerai palie
ja, įsodina daigą ir žemę 
drūčiai apspaudžia. ,

Ęavėti mažai reikia, ka
dangi tankūs, susipynę la
pai neleidžia piktžolėms 
prasiskverbti į saulę. Visgi 
retkarčiais reikia pakilno
jus lapus pažiūrėti ir pra
dėjusias iš lapų žemėn 
skverbtis atžalas išravėti, 
nes jos nutraukia nuo aug
mens jėgos auginti centra- 
linį derlių.

Bulvės nukasamos • pir
mai šalnai nukandus lapus, 
padedamos prie pečiaus ar 
kitoj šiltoj vietoj trejetai 
savaičių brandinti ir visa
da šiltokai laikomos. Nu
kasti reikia atsargiai, nes 
šios mažiau už baltąsias 
bulves tepakenčia sudauži- 
mą ar įdrėskimą, pažeistos 
greit genda. N. D. •

Balandžio 30 d. įvyko mez
gėjų ir rėmėjų kliubo susirin
kimas pas d. K. Mugianienę. 
Svarbių nutarimų atlikta.

Nutarta rengtis kartu su lat
vių, estų, žydų ir 1WO mez
gėjom prie Motinų Dienos pa
minėjimo 14 d. gegužės. Atsto
vauti kliubą surengime šio 
reikšmingo įvykio apsiėmė dd. 
Sutkienė ir J. šeikienė. Rapor
tuota, kad visi valgiai bus su
aukoti. Apsiėmė pagaminti ir 
paaukoti valgių draugės K. 
Jankauskienė ir V. Burdienė.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mą Vilnies suvažiavimui su 
$10. Taipgi nutarta nupirkti 
dovanėlę mūsų pirm. M. Ra- 
dienės sūnui, kuris tarnauja 
Dėdei Šamui. Albertas buvo 
atvykęs pas motiną tik keliom 
dienom, greit turėjo grįžti at
gal.

Nutarta partraukti 50 eg
zempliorių brošiūros “Moteris 
ir Karas” išplatinimui mūsų 
mažoj lietuvių kolonijoj. Kliu- 
bas turi už garbę turėti savo 
narių eilėse autorę šios naujos 
brošiūros “Moteris ir Karas,” 
draugę K. Karosienę, šią bran
gią, nenuilstančią veikėją, dar
bininkų kovotoją. Gaila, kad 
mes čion tegalime mažai išpla- 
tint tos svarbios brošiūros. Jūs, 
gyvenantieji didelėse lietuvių 
kolonijose, galite pasiekt tūks
tančius lietuvių moterų, tad 
nepraleiskite progos pasiekti 
jas.

Drg. Sutkienė raportavo, 
kad jau baigiama prirengti

100 pundelių dėl raudonarmie
čių, ragino narius ateiti į pa
galbą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
pas d. Karosienę, 2380 103rd 
Ave., Oakland, Calif.

Po susirinkimo d. Mugianie- 
nė užkvietė visus prie valgių. 
Pasitaikė gražus oras, tad bu
vo galima valgyti Mugianių 
darže'. Valgant, turėta ir pasi
kalbėjimų, kuriuose buvo išsi
reikšta, kad mes turime pana
šų suėjimą kas mėnuo, apart 
kitų parengimų, ir sukeliam 
daug aukų įvairiem darbininkų 
reikalam, ypatingai šio karo 
laiku daug dirbam dėl raudon
armiečių. Visi išsireiškė, kad 
tęsime šį darbą.

Besikalbant paaiškėjo, kad 
30 d. balandžio, 1904 metais, 
atgauta teisė spausdinti lietu
viškas knygas Lietuvoje. Tai 
ačiū Vilnies, mūsų dienraščio 
išleistam kalendoriui, kuriame 
randame atžymėtą svarbią mi
nėta diena.

čia bediskusuojant, pradė
jo plaukti aukos. Aukauja 
Chaplikai $6. Po $5: Sutkai. 
A. Schultz, J. K. Jankauskai- 
Ečiai, Karosienė. Po $3: M. 
Radienė, V. Burdienė. Po 
$2.50: J. šeikienė, J. Weeley, 
Po $2: K. šlegerienė, Mugia- 
nis. K. Palsienė $1. Viso su
kelta $47. Mezgėjos ir rėmė
jai ačiavo Mugianiam už vai
šes.

Kliubo Korespondentė,
K. M.

Taip Priimta
Svečiuose

Nuėjus svečiuosna neprašy
tam, netikėtai, nėra užgavimu, 
jeigu šeimininkai pasakys tu- 
turį išeiti kitur.

Pakviestas platesnėn suei- 
gon svečias palaukia, kol šei
mininkė jį perstatys nepažįs
tamiems svečiams. Bet jeigu 
jinai būtų užsiėmus, galima 
užvesti kalbas ar pažintis ir 
be oficialio perstatymo. Buvi-

skaitoma
Kiekis

mas vienos šeimininkės kvies
tais po vienu stogu savaime 
duoda tą teisę — ne tik teisę, 
bet ir pareigą. Svečiuose bū
nant netgi netinka užsisukti 
kur nuo visų poroje ar vienam, 
palikti nors vieną kurį nuobo
dume, be atydos.

Siūlant valgyti jums nemėgs
tamą ar nesveiką valgį, padė- 
kavojate ir atsisakote. Prie 
stalo netinka aiškintis, nėra 
reikalo aiškintis priežasties, 
dėl ko atsisakote. Vengti pei
kimo; lai su apetitu valgo tie, 
kuriem skanu ir sveika.

Motinų Diena
Domė\ Lietuvių Šeima.
Oi, toji Motinos Diena, 

kiek ji kilnių, sielą džiugi
nančių minčių duoda; o 
kiek skaudžių, sielą troški
nančių jausmų suteikia!

Tik valandėlę pasvarstyk 
— viena pati, kertelėj atsi
sėdus.

Štai: jei verta vaikų tu
rėti, tai vertas ir pasišven
timas sveikai, kilnios sielos 
vaikai išauginti - išauklėti 
ir išmokslinti, nors tiek, ką 
Dėdės Šamo mokykla duo
da.

Turėk vaikus lietuviška 
šeima, bet ne tiek, kiek die
vai duoda, o tiek, kiek tu 
gali išauginti - išauklėti ir 
suteikti progą savo vai
kams Dėdės Šamo mokyklą 
garbingai užbaigti ir įgyti 
akademinį mokslo laipsnį. 
Jei jau aplinkuma neper- 
matyta ir ne iš tavo prie
žasties sutrukdo tavo vai
kams užbaigti mokyklą ir 
įgyti akademinį mokslo lai
psnį, tai žiūrėk, kad tavo

sūnelis ar,dukrelė išmoktų 
amato ar meno. Tąjį užda
vinį prideramai atlikus, ta
vo sąžinė bus rami ir pa
tenkinta ir tavo vaikai už
augę bus amžinai dėkingi.

Praėjo tie jie laikai ne
grįžtamai ant visados, kur 
motinos buvo nelyginant 
vištos perekšlės! Žvilgterėk 
aplink save. Jei turtuolis 
turi tik 1-2 ar 3 vaikus, tai 
kam tu turi auginti, vargti 
ir ašaras gailesčio lieti, —- 
ne džiaugsmo, o širdgėlos 
ašaras lieti, kad ’vėliau ta
vo vaikai turtuoliui tarnau
tų - vergautų ir amžinai 
skurstų? ,

Tik pagalvok brangioji 
motina! Kiek jaunų gyvy
bių paaukauta karo dievai
čiui, kad apsigynus nuo 
kraugerių kryžiokų.

Kas kaltas dėl šio pasau
linio karo?

r. A. L. Graičūnas,
902 McAlister Ave., 

Waukegan, Ill.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervėlu. Skaitykit ge
ras knygas.
__________________ i—--------------------

MONTELLO, MASS.
PIRMAS METINIS

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE
Prasidės Gegužės-May 27, 8 vai. vakare 

tęsis per tris dienas ir naktis.

Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė 

f GERA MUZIKA ŠOKIAMS )
F> < ĮVAIRŪS VALGIAI IR GĖRIMAI >

( KALBĖS MIESTO VIRŠININKAI J

Piknikas prasidės 1 vai. dien^, išskiriant pirmsdienj, 
Gegužės-May 29, pradžia 6 vai. vak.

KVIEČIAME VISUS I PIKNIKĄ. Rengimo Komitetą*
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Lowell, Mass.

(Tąsa)
— Ir jums ne gėda? Jūsų šeima tiek 

metų mums ištikimai tarnauja, o jūs ter- 
šiate ją, pasidarę plėšiku! — nesusilai
kė Stefanija.

— Stefa! — sulaikė Liudvika.
— Atsiminkite, Pšigodski, jei tuoj pat 

nepaleisite. mūsų, tai jūs vis tiek neiš
vengsite kartuvių. Jūs ir patys supran
tate, kad grafas to neužmirš....

— Stefa! — jau pasipiktindama pa
šaukė Liudvika.

Pranciška neramiai sujudėjo. Iš Mečis
lovo veido ji pamatė, kad jis dabar gali 
ką nors baisaus padalyti. Ji skubiai pri
ėjo prie vyro:

— Einame valgyti!
Durys paskui juos užsidavė. Baimė vėl 

grįžo Stefanijai.
— Žuvome mes su tavimi, Liudvika! 

Juk tie galvažudžiai į nieką neatsižvel
gia! Svienta Marija! — sušnibždėjo ji.

— Kodėl tu juos erzini tokiomis kal
bomis?

— O tu nori, kad aš prieš tuos galvi
jus verkčiau?

— Nereikia verkti, tačiau nereikia ir 
burnoti.

— Burnoti! Juk tai chamas! Kaip gai
la, kad Šmultkė jo dar tada nepakorė! 
Koks teisus Edvardas, — tokius gyvu
lius tik karstyti! Ar tu matei, kaip jis 
su manimi kalbėjo? — ėmė šnibždėti 
Stefanija, atsisėdusi prie Liudvikos.

kais ir šaipydamasis atsake:
— Jeigu jį spūsterėtum, tai ir dešimt 

duos.
Cibulė pasižiūrėjo į jį atidžiai, tarsi 

pirmą kartą pamatęs.
— Dešimt, sakai?
— Ko gero, duos.
— O kaip miestiečiai? — paklausė Ci

bule.
— Gi aš sakiau: jei paspausime, de

šimt tūkstančių auksu atskaitys. Nebi
jok, jis turi daugiau, negu mes su tavi
mi. Kiek amžių mūsų žmogų jodinėjo,— 
paskubėjo Sačokas, nudžiugęs, kad Cibu
le priėmė jo užuominą. — Kas miestie
čiams? Pats rašo — na, padės į kalėjimą, 
ten, žiūrėk, kokia permaina įvyks. Kalė
jimas — tai ne sušaudymas. Žiūrėk, mū
sų jėgos padidės. Čia Bereznė buvo pas 
mane atsiuntęs saviškius, kad susijung
tume. Jie taip pat prieš ponelius. Tik jie 
su bolševikais nesutaria. O mums kas?

— Taip, taip... — burbtelėjo Cibulė ir 
ėmėsi už savo barzdos. — O man rodos, 
kad tas pulkininkas pliauškia dėl kalėji-

• mo. Žinau aš jų įprotį. Cholmianiškiai 
patikėjo, tai jis už dėkui pakorė.

Cibulė niaukėsi, ir Sačokas vėlai pa
stebėjo, kad prašovė pro šalį...

O tu, Sačokai, kalė. Man dar anks- 
apie tave berniokai pasakojo, ta- 
maniau, be reikalo, o tu, žiūriuos, 
tikrą tėvą parduosi.
Na, ką jūs, Emilijonai Zacharovi- 
aš taip sau, dėl pavyzdžio. Jūsų va-

čiai! 
čiau, 
savo

DVYLIKTASIS SKYRIUS
Į vakarą tarp Sosnovkos ir Mažosios 

Cholmiankos prasidėjo derybos. Laiškus 
vežiojo valstiečiai, nepriklausę partiza
nų judėjimui. Pirmasis laiškas, kurį ga
vo Cibulė, buvo šitokio turinio:

“Sosnovkos kaimas. Partizanų būrio 
vadui Emili jonui Cibulei. Jūsų laiškas 
buvo įteiktas šiandien rytą vienuoliktą 
valandą. Siūlau išpirkti jūsų pagrobtuo
sius už penkis tūkstančius aukso rublių. 
Atsiskaitymas auksiniais caro penkrub- 
liais. Pinigai bus įteikti tuoj pasikeitus. 
Pasikeitimo ir pinigų gavimo būdą siū
lau jums patiems nustatyti. Išpirkti bū
tinai reikia rytoj. Įspėju jus ir jūsų ben
drininkus, kad jei nors vienas plaukas 
nukris nuo jūsų pagrobtų moterų, tėvo ir 
bažnyčios tarno galvų, tai niekas iš jūsų 
neišvengs ^žiaurios bausmės. Be to, bus 
sušaudyti' visi mūsų mieste suimti bolše
vikai, kuriuos mes prieš jūsų užpuolimą 
rengėmės teisti ir kuriems, pranešu 
jums, negresia mirties bausmė, net jei 
mano šeimos narius išpirksime už pini
ngus. Jie bus tik nubausti kalėti. Pa
sižadu jokių karo veiksmų ligi 
derybų pabaigos nepradėti. Pulkininkas 
Mogelnickis, 1918 m. gruodžio mėn. 21 
d.”

Sačokas garsiai perskaitė tą laišką Ci
bulei. Jie sėdėjo dviese Emilijono Zacha- 
rovičiaus pirkioje.

— Na, ką tu į tai pasakysi? — paklau
sė Cibulė savo padėjėją.

Sačokas greitai sumirkčiojo retais vo

čiau
lia, darykite, kaip žinote.

— Taip, taip. Imk popierių ir rašyk: 
“Už pinigus neparduodame.” Parašei? 
“Pristatykite į Cholmianką Rajevskį, jo 
žmoną, Metelskį ir Ko valą.” Parašei? 
Taip* ‘Tada iškeisime atvirame lauke, 
tiktai be apgaulės. Maža kiek—sušaudy- 
siu. Mes ne cholmianiškiai.” Taip jiems 
ir parašyk. Jau? Perskaityk. Na, duokš 
pasirašysiu.

Vakare į medžioklės namelį sugrįžo 
“Rublis dvidešimt”, jis atvežė abu Mogel- 
nickio laiškus. Antrajame Mogelnickis 
Cibulei trumpai atsakė:

“Sutinku bolševikus iškeisti į mano 
šeimą.

Pasikeisime šiuo būdu: lauke tarp So
snovkos ir Cholmiankos per vieną kilo
metrą sustoja nedideli būreliai su kei
čiamaisiais, po dešimt žmonių iš abiejų 
pusių. Pirmiausia turi būti iškeista ma
no žmona — grafienė Liudvika Mogel- 
nickienė. Jūs paleidžiate ją, ji eina per 
lauką prie mūsų būrio; iš mūsų pusės 
bus paleistas vienas iš tų, kuriuos jūs 
reikalaujate paleisti. Tuo pačiu būdu pa
keičiami ir kiti.”

— Valio! — sušuko Ptacha ir pasilei
do pašėlusiai šokti.

Visus užplūdo džiaugsmas. Net san
tūrioji Sara suplojo delnais ir puolė ap
kabinti prašvitusios Olesės.

— Štai, matai, Olese, kaip gera, grei
tai tu apkabinsi tėvelį.

(Daugiau bus)

Lenkų Ponai Nori Valdyti 
Pasaulį

Gegužės 7 d., einant pro 
lenkų Dom Polski svetainę, pa
mačiau būrį nežinomų žmo
nių. Klausiau, kodėl jie susi
rinkę. Jie atsakė, kad atvyko 
iš Lawrence minėti lenk^ kon
stitucijos sukakties jubilėjų, 
kad kalbės Ig. Matuszewski iš 
New Yorko. Apie tą šlėktų po
ną buvau girdėjęs, bet jį ne
teko matyti.

Užėjau į svetainę, vietinių, 
lenkų nesimatė, tik dar buvo 
suvažiavę iš Lawrence, Man- 
cester ir kitų miestų. Buvo 
skelbta, kad prakalbos prasi
dės 2 vai. po pietų, o jau čia 
3 valanda, o svetainė dar vis 
veik tuščia. Einu į barrumį ir 
ten nedaug, vienas senas far- 
merys man sako: “Jeigu nori 
matyti sapnininką...” Nuste- 
baus tą iš lenko išgirdęs, bet 
pasirodė, kad jis gerai pažįsta 
lenkų vienybės ardytoją Ma- 
tuszewskį. Jis sakė, kad Ma- 
tuszevskio ir panašių sapnai 
ir pasiliks spanais, kad len
kai jau pradeda permatyti, 
kuriuo keliu reikės jiems eiti.

Prakalbos prasidėjo, kad 
svetainė buvo dar gerai apy
tuštė. Pirmininkavo daktaras 
Dziura. Jis pakvietė ant stei- 
čio komitetą, — tris kunigus, 
kelias merginas ir org. komi
tetus. Daktaras Dziura, kaip 
ir visuomet, daug kalba ir nie
ko rimto nepasako. Jis plūdo 
Sovietų Sąjungą, Staliną, 
Marksą ir viską maišė. Jis rė
kė, kad Lenkija turi būti di
desnė, kaip buvo, šaukė, kad 
visus slavus turi valdyti len
kai — tai lenkų hitlerizmas, 
kad laikyti pavergus ūkrainus, 
baltarusius, slovakus ir kitas 
tautas. Po tūlų ceremonijų 
perstatytas Matuszewskis.

Jis sakė, kad Amerika ir 
Anglija nepadeda Europą iš
gelbėti nuo “mongolų.” Mato
te/ ne nuo Hitlerio reikia gel
bėti, bet nuo “mongolų,” — 
taip jis vadino Sovietų Sąjunr 
gos žmones. Jis tvirtino, kad 
tik lenkai ir finai supranta, 
kokis Europai pavojus gręsia 
ir veda kovą prieš tą “smaką

Staliną.” Paskui pradėjo savo 
sapnus pasakoti, būk jeigu ne 
lenkų lakūnai, tai Hitleris jau 
seniai būtų pasmaugęs Angli
ją ir Ameriką. Paskui rėkė 
prieš Angliją ir Ameriką, kad 
jos nepalaiko pilnai lenkų rei
kalavimo Vilniaus krašto, Bal
tarusijos, 'Ukrainos ir bendrai 
centralinės Europos, kur gy
vena 110,000,000 slavų ir ku
rie turėtų būti lenkų, valsty
bėj. Jis reikalauja didelės Len
kijos — nuo Baltijos iki Juo
dųjų Jūrų. Vilnius turi būti 
lenkų kultūros centras, o Uk
raina, tai lenkų valstybės 
aruodas, Lietuva turi priklau
syti Lenkijai, kaipo kelias su
sisiekimui su Finija ir Švedi
ja. Kaltino ir Smetonos val
džią, kad ji “klaidą padarė” 
nesipriešindama ginklais Rau- 
donajai Armijai.

Klausant, atrodo, kad Goeb- 
belso pasiuntinys kalba. Visas 
piktumas ir melų banga nu
kreipta prieš Sovietų Sąjungą, 
prieš Anglijos ir Amerikos vy
riausybes.

Artinasi. Lenkijos išvadavi
mo valanda Ar ji baisi ne vien 
Hitleriui, b<fiUr Matuszews- 
kiui. Bet lenkai jau ne tie, 
kaip senovėj. Būdavo, kada jų 
prakalbos, tai susirenka daug 
ir aukoja penkines, dešimti
nes. Dabar į Matuszewskio 
prakalbas susirinko mažai, au
kų sudėjo tik $74, nors tai bu
vo rinkta lėšoms ir propagan
dai už “didelę Lenkiją,” tai 
geriau pasakius, hitlerinei pro
pagandai, kad ardyti Jungti
nių Tautų vienybę.

Senis.

Reikmenų Kainos Pernai Ir 
Dabartiniu Laiku

Washington. — Nuo bal. 
15 iki geg. 15 d. šiemet na
mų baldai, maistas ir tūli 
kiti reikmenys pabrango 6 
procentais. Pusė pabrangi
mo -yra dėl to, jog pakelta 
taksai namų rakandams ir 
kai kuriems kitiems daly
kams, — sako darbo sekre
torė Frances Perkins.

Bet-maisto produktai dar 
tebėra 4 procentais ir treč
daliu pigesni,- negu pernai 
šiuo laiku.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

______________________________ _ į >4 L,./ Lit, _______________________ _______

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

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

426 SO. 5th STREET, E
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stotief

IROOKLYN, N. Y.
j. Tel. EVergrecn 4-9508

■■■

NEBŪKITE NERVUOTI Šypsenos

Canton, Mass Philadelphia, Pa.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AIDI SOL tabletu

kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su- 
virškihti. 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.

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner- 
yingumo. Naktirhis 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 
’le pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
JŽ persiuntimą 20o.
perkantiems abu kartu $1.85.

natūrai

Narsi Moteris
— Tikrai, tu, Smarkuvie- 

nė, drąsi. Visi stebisi, kaip 
tu aną naktį užpuolei ir iš
metei iš savo buto vagį, 
įlindusį pro langą.

— Tai buvo visai papras
tai: Aš visiškai nė nema
niau, kad tai vagis. Aš ma
niau, kad mano vyras taip 
vėlai sugrįžo namo ir nuta
riau jį pamokinti.

Klaida
res-

| GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
* 459
S (Skersai nuo Republic Teatro)

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. jĮIšvengimui 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, ........ , i

■ THOMSON’S NATURAL tOOD CO.
12—41.t STREET LONG ISLAND CITY, N. 'fc

Dvi šeimos viename 
torane užsibuvo iki vėlyvo 
laiko: mat, jos švente.kaž
kokią giminystės šventę. 
Tik auštant jos pakilo išei
ti.

Vienai iš jų moterų dingo 
piniginė. Ji grįžusi ėmė 
žvalgytis po stalu.

— Jei tamsta ieškai savo 
vyro, — įsiterpė. padavėjas, 
— tai, turiu pasakyti, , jis 
jau tamstos ten už durų 
laukia.

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

sunkus pristatymas anglies.
..... ....... ;,s • ... ... .........................

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661
r A M (jį

Pas draugus Radzevičius ap
silankė mylimi svečiai iš Chi- 
cagos, tai Juozas ir Eva Stul- 
gaičiai. Jie svečiavosi ir 
Stoughtone pas brolį ir brolie
nę — Stulgaičius. Svečiai sa
kė, kad jiems labai buvo sma
gu ir linksma pasimatyti su gi
minėmis, su kuriais seniai jau 
matėsi. Eva Stulgaitienė, nors 
ir yra gimus Amerikoje, bet į 
Mass, valstiją dar pirmu kar
tu buvo atvykus.

Prieš išvažiuojant švogeris 
ir sesutė surengė jiems išleis
tuves, kur buvo sukviesti gimi
nės ir artimi draugai. Skaniai 
valgant prisiminta ir Lietuvos 
kovotojai partizanai ir parink
ta aukų nupirkimui jiems do
vanų.

Aukavo: J. ir E. Stulgai- 
čiai $5.

F. Kvedaras aukavo $10 ir 
paskyrė sekamai: $2 dienraš
čiui Vilniai, Chicagos moterų 
mezgėjų kliubui $3 ir partiza
nų dovanoms $5.

A. ir J. Neverauskai ir V. 
M. Stulgaičiai aukavo po $2.

Po $1 aukavo: C. Radzevi
čius, F. Viltrakis, A. ir J. Tu- 
kis, J. Šimanskis, A. Radze
vičienė ir J. Stulgaitis užsi
prenumeravo metams dienraš
tį Laisvę. M. Stulgaitienė au
kavo Vilnies paramai 
Stulgaitienė paramai 
tono Moterų Kliubui 
siems aukavusiems 
širdingai ačiū!

M. Stulgaitienė.

Aukos Raudonajam Kryžiui
Per mūsų LDS 5-tos kuopos 

pirmininkę d. J. J. Potienę su
rinktos aukos:

Po $5: LDS 5-ta kp., M. 
Kutrienė, O. Maison.

N. Rudolph $2.
Po $1 : Mrs. Waitkewiciene, 

P. Baranauskienė, W. Palie- 
pienė.

Bloke, kur d. Potienė gyve
na surinkta $16.50. Viso $36.- 
50. Apart to, Potienė su R. K. 
pirmos pagelbos vienetu, kur 
ir ji priklauso, rinko per 10 
dienų prie judžių, ant 26 Gi
rard Ave. ir surinko $733.13.

Reiškia, mūsų Susivienijimo 
draugės darbuojasi, kuri ir 
kur gali, dėl kilnių tikslų, kad 
greičiau karas būtų laimėtas.

Tik gaila, kad d. J. J. Po
tienė nesveikuoja. Sekmadienį, 
7 d. gegužės, ji išėjo į ligoni
nę, kur bus padaryta ant inks
tų operacija. Randasi Doctors’ 
Hospital, 17 and Summer St., 
kambarys 505, vardu J. J. Po- 
tas. Linkėtina draugei greitai 
pasveikti ir grįžti į mūsų tar
pa.

P. Baranauskienė.

Stough- 
$2. Vi
ta r i am e

Anglų lėktuvai paskuti
niu žygiu numėtė 2,800 to
nų bombų į Duisburgą Vo
kietijoj.

PIRKITE KARO BONUS

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

■ tx padarau
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

NOTARY 
PUBLIC

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 

Kasdien Turime I
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ j

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn j

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingus laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
★ ★ ★

1113 Ml. Vernon St. I
PHILADELPHIA, PA. I

Telefonas Poplar 4110

MM
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'■ Kun. Orlemanskio Pirmosios 
Mišios po Suspendavimo

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Springfield, Mass.— Len
kų kunigas St. Orlemanskis 
praeitą sekmadienį atlaikė 
pirmąsias mišias po to, kai 
vyskupas O’Leary buvo su
spendavęs jį už kelionę Ma
skvon. Už tai vyskupas bu
vo nutaręs siųst kun. Orle- 
manskį vienuolynan.

Bet kai Orlemanskis atsi
prašė vyskupą už “menamą
jį” bažnytinių taisyklių per
žengimą, tai vyskupas pa
naikino visokią Orlemans- 
kiui bausmę.

Kun. Orlemanskis dar ne
sakė pamokslo ir prašė laik
raščių reporterių, kad jie 
neklausinėtų apie nuotikius 
ryšium su Orlemanskio ke
lione. \

Chinai Tebegina Loyangą 
Nuo Japonų

centrą,

Chungking, geg. 22. — 
Chinai vis dar atlaiko savo 
pozicijas aplink Loyang 
miestą, gelžkelio 
Honan provincijose. Pasku
tiniuose mūšiuose chinai su
naikino keturis japonų tan
kus.

Chinai atmetė atgal prie
šus, kurie darė kontr-ata- 
kas, mėgindami atgriebt 
Mamien tarpkalnę į vaka
rus nuo Salween upės, arti 
Burmos vakariniai - šiauri
nio rubežiaus su Chinija.

1

MEDUS

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
Įsteigė ant moderniško pamato bičių 
ūkį Huntington, L. I., N. Y., Mano 
specijalizacija yra, kad išvystyti di
delį bičių ūki.
Eksperimentuoju, sėju {vairius 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 Tąmsono bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir i 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, % galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.
Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food Co.

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

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mosti kaip M. J. Švllpa’s 
Miracle Ointment — S tebūki inga 
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 j 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj. Vardai mosčių:

1— Nuo dantų gėlimo, užsiviet- 
rijimo ir sustiprina smegenis.

2— Nuo Rheumatiškų ir įvairių 
paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

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

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

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

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 78, Sta. A. 

HARTFORD 6, ČONN.
Krautuvė — 614 % Zion 8t

No.

No.

No.

No.

REIKIA MOTERŲ SRIUBŲ MAŠINŲ 
NUSTATYMUI VYRAI

MERGINOS • MOTERYS
GREIT REIKALINGI

Būtiniems Kariniams Darbams. Amžiaus Tarp 18--60
Patyrimas Nereikalingas. Mes Išlavinsime 

LINKSMOS APLINKYBĖS

GERA ALGA
Automatiški Pakilimai. Bonai už Naktinį Darbą

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

Vyrai Paprastiem Darbam. Visais Šiftais

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

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PALIUOSAVIMO. (X)

GYVYBINIAM 
KARINIAM DARBUI
NORINTI MOKYTIS

IR PAKILTI 
KVALIFIKUOTAIS 

MAŠINISTAIS
NUOLATINIAM DARBUI KAIPO

NUSTATYMUI VYRAI
Už PASIŽYMĖJIMUS 

BONAI
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

DIENINIAI IR 
NAKTINIAI ŠIFTAI

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

AMERICAN
SAFETY RAZOR 

CORP.
62-76 LAWRENCE ST.

BROOKLYN.
(126)

VIRŠ 18 METU SENUMO 
GEROS ALGOS

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

INDŲ ATĖMĖ JOS 
KASIERKOS 

VIRĖJOS
MERGINA PRIE KAVOS 

MERGINA PRIE BUFETO 
RAŠTINES DARBININKĖS 

INDŲ IR STIKLŲ MAZGOTOJOS 
MAISTO PATIKRINTOJOS 

VIETŲ NURODYTOJOS 
VIRTUVES DARBININKES 

SANDVIČIŲ IR SALAD 
DARYTOJOS

MERGINOS PRIE SODĖS 
STEAM TABLE

STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Puikiausi Tipai) 

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER

REIKIA KARINIŲ DARBININKŲ
VYRAI IR MOTERYS

PILNAM IR DALIAI LAIKO
Lydytojų 

Mechanikų 
Metalo Darbininkų 

Pagelbinin^ų 
Paprastų Darbininkų, tt. 

SU AR BE PATYRIMO 
GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės i Dirbtuvės Ofisą

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

HOBOKEN, N. J

MALE and FEMALĖ 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
LYDYTOJAI 

KALIBRUOTOJAI 
MAŠINISTAI 

INSTRUMENTŲ TAISYTOJAI
GYVYBINIS APSIGYNIMO DARBAS 
Su puikiausiomis pokarinėmis progomis. 

MANNING, MAXWELL
& MOORE, INC.

450 Com muni paw Ave. Jersey City, N. J. 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

(126)

REIKALINGI FABRIKO 
DARBININKAI
Vyrai ir Moterys 

Patyrimo Nereikalaujame
Kreipkitės

HUNTER CAR SIGN CO.,
30-48 LINDEN ST., FLUSHING, L. I.

(128)

VIEŠBUČIO DARBININKAI
VYRAI IR MOTERYS — NĖRA 

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

NEREIKIA MOKĖTI AGENTŪRAI.
KNOTT HOTELS

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

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

pareiškimą.

KAFETERIJOS
DARBININKAI 
REIKALINGI

PASTOVŪS DARBAI BŪTINOJ 
PRAMONĖJ

Puikios Darbo Valandos
Duodame Uniformas 

Aplikantai privalo turėti 
Paliuosavimo Pareiškimą

Kreipkitės i Personnel Dept.

ALLEN B. DU MONT
LABORATORIES, INC.

2 MAIN AVE, PASSAIC, N. J.

(124)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BUŠELMANAS 
GERA ALGA. 

NUOLATINIS DARBAS
PAUL STUART

18 E. 45TH ST.
N. Y. C t
VYRAI

MAŠINŲ OPERATORIAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

BŪTINA PRAMONE 
TAIKOS LAIKE DARBAS 

UŽTIKRINTAS 
Atsineškite paliuosavimo pareiškimą 
RICHARD BEST PENCIL 

1120 GROVE ST. 
IRVINGTON, N. J.

(123)

co.

(122)

EKSPERTAI PAKUOTOJAI 
SANDĖLIO RAŠTININKAI 

SU AR BE PATYRIMO 
GYVYBINIS APSIGYNIMO 

DARBAS
Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL
& MOORĘ, INC.

450 Communipaw Ave. Jersey City, N. . 
Iš Būtinu Darbų Reikia Paliuosavimo.

_________________ .____________________ (126)

DARBININKAI

j.

NELAVINTI PILNO LAIKO 
DARBUI

Klasės A Pramonei
Atsineškite Atliekamumo 

Paliudijimą.
Kreipkitės pas:

METAL REDUCTION 
CORPORATION 
4001 Del! Ave., 

North Bergen, N. J. 
ar

U.S. EMPLOYMENT 
SERVICE 

404 — 38th Street, 
Union City, N. J.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI PAKUOTOJAI

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE.

(KAMPAS 48TH ST.)
(122)

ABELNAl DARBININKAI
Atlikimui daugybės darbukų 
dažnai reikalingi išstatymui 
ir pardavimui naudotų auto
mobilių. Visi karai yra po 
uždangalu Show Roome. Dar
bas nėra vargingas nei sun
kus. Taigi amžius nekliudo, 
jei asmuo turi noro atlikti 
dienos darbų. Tas yra nuola
tinis darbas su gera alga.

VYRAI, DIRBTI KARI’ETŲ VALYMO FA
BRIKE. PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

$30 Į SAVAITĘ PRADŽIAI. 
COMMONWEALTH CARPET CLEANERS, 

197 HIGHLAND PLACE, BROOKLYN., 
(124)

MAŠINŠAPĖS PAGELBININKAI 
LENGVAS DARBAS. 54 VALANDŲ 

SAVAITE--NUOLAT 
feUPCO PRODUCTS CORP., 

123 W. 64TH ST.

Du vyrai pagelbininkai krovėjai, iš- 
krovėjai ir pakuotojai svarbių radio 
materialų. Puikiausios darbo sąlygos

Prašome Kreiptis

Communications Products Co. Inc.
346 Bergen Ave., Jersey City, N. J.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas
(124) (128)

PALIŠIUOTOJAI
dar-

Nublizgi.nimui Automobilių
Šis darbas yra nuolatinis prie 
kurio geras darbininkas gali 
padaryti viršaus $50 į savai
tę. Puikiausios darbo sąlygos.

AUTO MECHANIKAI

STILLMAN & HOAG, INC
Buick Dealers Since 1908

25 So. Van Brunt St. 
Englewood, N. J.

ENGLEWOOD 3-0242
(124)

STALIORIAI
IR

MAŠINŲ DARBININKAI
Kariniam darbui. 

VIRŠIAUSIOS ALGOS.
SCHWARTZ MILLWORK CORP.

1064 DEKALB AVE., 
BROOKLYN.

(124)

LEDO KILNOTOJAI 
ir CHAUFFEURS

LABAI GERA ALGA.
Kreipkitės Asmeniškai

CIRILLO BROS. ICE CORP. 
545 PRESIDENT ST.

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

Dirbti
VYRAI

medinių dėžių dirbtuvėje. Nuolatinis 
darbas. Daug viršlaikių.

CESCO, 604 W. 37TH ST.
(124)

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.

(ią3)

MAŠINISTAI IR LATHE 
DARBININKAI

PILNAI MOKANTI
Turi būti pilnai kompetentiški. 

NUOLATINIS DARBAS. 
POKARINE PROGRAMA 
KONECKY BROS.

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

(122)

PRANEŠIMAS
PRAŠOME 1SITEMYTI

Norime atkreipti visų kolonijų 
atydą į tai, kad PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR bus skelbiami tik du kartu 
i savaitę, vieton tris kartus. Prie
žastis — stoką vietos • dięnraštyję. , 
Prašome isitėmyti. (119-125)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTO J AI Dienom ar Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI ‘ 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš 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.

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės i

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)

PAPRASTI DARBININKAI
Reikalingi vyrai, kaipo paprasti darbininkai 
chemijos fabrikui. Dabar karinis darbas. Gera 
proga nuolatiniai dirbti po karo; priimami 
ateiviai : viršlaikių darbas ; drabužiai nemo
kamai. Užkandžiai žemiau kaštų. Reikalingas 

laiškas dėl atliekamumo. Kreipkitės

N. Y. Quinine & Chemical 
Works

99 N. 11 th St., 
BROOKLYN, N. Y.

STALIORIAI
1-MOS KLASES

DARBAS PRIE STALŲ
$1.20 — $1.35 Į VALANDĄ

FURNICRAFT
735 1st Avė., N. Y. C.

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

Su

SPRAY PAINTER 
Konstrukcijos Įrengimams.

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

MELROSE 5-4800.

VYRAI 
palinkimais prie elektros ir mechanizmo.

PILNAM AR DALIAI LAIKO.
JAUNI VYRAI PRIE PATAISYMŲ

E. F. PEOPLES
223 E. 53RD ST., N.Y.C.

(122)

VYRAI IR BERNIUKAI
(123)

VALGYKLŲ DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
5 DIENOS, 40 VAL. SAVAITE 

VIRŠLAIKIAI. LAIKAS IR PUSE 
NUOLAT

406 PEARL ST., N.Y.C.
(122)

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

VIRĖJO - KEPEJO 
PAGELBININKAS. 

BERNIUKAI PRIE BARO
INDŲ ATĖMEJAI 

MĖSININKŲ PADĖJĖJAI 
VYRAI PRIE BUFETO 
INDŲ MAZGOTOJAI 

TORTŲ PAGELBININKAI 
APVALYTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
VYRAI PRIE SODES 
KRAUTUVEI VYRAI 

STALŲ PATARNAUTOJAI
REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 

PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF •
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M.
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE.

(KAMPAS 48TH ST.)
(122)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

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

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

PENKTADIENĮ. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

PETER - PAUL, INC.
PHILADELPHIA, PA. 

1150 ORTHODOX ST., 
(181)’

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

* Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. ,(X)

VALYTOJOS
2 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.
(125>

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas 
WHITMAN’S CHOCOLATES 

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, PA

(125)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS

STENOGRAFISTĖS 
TAIPISTĖS 

RAŠTININKĖS
SU AR BE PATYRIMO 

GYVYBINIS APSIGYNIMO 
DARBAS

Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL
& MOORE, INC.

450 Communipaw Ave. Jersey City, N. J. 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

(126)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
‘ NUOLAT

' ALGA $18 PRADŽIAI
89 VALANDŲ SAVAITE

Geroki pakėlimai po 3 ir 6 mėnesių.
FAY WOOD CORP.

• 30 Ė. 10TH ST., N. Y. C.
GRAMERCY 3-5862

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU . 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYKIMŪ
GERA ALGA-----GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)1
MAŠINŲ OPERATORĖS

PATYRIMO NEREIKALAUJAMA 
5 Dienų Savaitė, 9 Valandų Diena 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
Viršaus 40 Valandų

RICHARD BEST PENCIL CO.
1120 GROVE STREET 

IRVINGTON, N. J.
(124)

MERGINOS IR MOTERYS
REIKALINGOS

Rankom siuvėjos ir apkarpyto jos, darymui 
kaspinų sumezgimų ir naujienybių daiktukų.

NUOLATINIS DARBAS
MAYER NOVELTY

68-10 58TII AVE.
• MASPETH, L. I.

(1 blokas už Maspetho Car Barn)
(124)

NAMŲ DARBININKĖ
$120 Į MENESĮ

Puiki vieta viduramžei moteriai. Paprastas vi
rimai. Nereikės skalbt, šeimynoje yra du 
suaugusi asmenys ir 2-jų metų amžiaus vai
kutis. Pageidaujama patyrimo prie dabojimo 

vaikučio ir taipgi gerų rekomendacijų.
Yra 4 kambariai.

TELEFONAS BUCKMINSTER 2-9478
(126)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS > 

tse- (120)

PIRKITE KARO BONUS
(126)(X)

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

<1
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CPA Prezidentas Kalbėjosi 
Su Reporteriais

Aido Choro Koncertinis 
Balius Pavyko

Daug Kam Nepatiko Ko 
munistą Pakaitos

I

, k r

Earl Browder, naujai išrink
tas Komunistų Politinės Sąjun
gos (Communist Political As
sociation) prezidentas, tuojau 
po išrinkimo pereitą pirmadie
nį turėjo spaudos konferenciją. 
Nors spaudai buvo pranešta 
apie tai tik dviem valandom 
prieš konferenciją, tačiau pri
buvo beveik visos New Yorko 
spaudos reporteriai,
mas įvyko Riverside 
viešbutyje, 
konvencija.

Kai kas 
žinoti, ar
savo organizacijos vardą išven
gimui partijos priešų baugini
mo žmonių raudonuoju baubu? 
Browderis atsakė, jog “raudo
nasis baubas“ tebėra, kaip bu
vęs, didžiausiu priešu plačiųjų 
masių bendradarbiavimui. Rau
donasis 
“vienu 
įrankių 
tai nuo
šinos (Wehrmacht).“

Naciam Nepatiko Komunistų 
Pakaitos. 

n o r s

Pasitari-
Plaza

kur posėdžiauja

iš dalyvių norėjo 
komunistai pakeitė

“Aš to tikėjaus ir džiaugiuosi, 
kad mano tikėjimasis pateisi
nama. Mes žinojome, ką sakys 
Berlynas, kada mes skaitėme 
New Yorko Journal American. 
Džiaugiuosi, kad mūsų žygis 
nepatenkino Berlyno.“

Komunistų žygis, atsisaky
mas partinio pobūdžio, sakė 
Browderis, padaryta tikslu pa
gelbėti atsiekti plačiausio gali
mo nacionalio vieningumo su
mušimui fašizmo ir išteklingo 
pokarinio pasaulio.

Užklaustas, ar jis tikisi kū
rimo trečios partijos, Browde
ris atsakė, kad “tūlose sąlygo
se, taip, o kitose, ne. Mūs ma
nymu, reikalaujančių tverti 
trečią partiją sąlygų dabar ne
ši randa.”

*•
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Trečiadienis, Geguž. 24, 1944

baubas, sakė jis, yra 
iš vyriausių Hitlerio 

Europoje, antruoju tik- 
techniškosios karo ma-

Lietuvių Kriaučių Žiniai
Lietuvių Kriaučių 54-to Sky

riaus susirinkimas įvyks tre-‘ 
čiadienį, gegužės 31-mą. Susi
rinkimas tiksliai suvėluojamas 
savaite laiko, kad davus pro
gą delegatams prirengti rapor-

± ; ta iš Amalgameitų konvenci-Kas nors is reporterių | .^g 
Browderiui pastebėjo, jog buvo į ‘ 
girdėta nacių žinių agentūros I Piknikas
DNB iš Berlyno pranešimas, | Lietuvių kriaučių piknikas 
pakartojus stambaus nacių va- įvyks šeštadienį, 22-rą d. lie- 
do išsireiškimą, kad “tikslas pos, Dexter Parke. Parkas 
pakaitos (sutvėrimo CPA) yra paimtas su visu bizniu, reiškia, 
sulaikyti kritiką Roosevelto-1 turėsime savo barą gėrimams 
komunistų bendradarbiavimo.“ I parduoti.

Browderis sakė, jog ši infor-| J. Nalivaika,
macija jam “įdomi.“ i Tarybos Sekret.

Amerikinė Premjera šiandien! Artkino Perštato!
BLIZGANTIS ROMANSAS! ŽAVINTI KOMEDIJA! 

UŽBURIANTI MUZIKA!

“Taxi to Heaven”
Labai juokinga kelionė dainų sparnais per debesis, 

žvaigždžiuoja
Auksabalsė Liudmila Tselikovskaja iš “Pavasario Dainos” ir 

Michail Žarov, Respublikos Garbės Artistas.
Diriguota Herberto Rąppaport. Gaminta Sovietuose.

Vien čia! Extra! “VELYKOS MASKVOJ!”
Nuolat nuo 9 A. M. —Vėlai Rodoma Kas šeštadienį.

7th AVENUE, 
tarp 41 ir 42 Sts. 
WI-7-9636STANLEY THEATRE

RADIO CITY MUSIC HALL
ROCKEFELLER CENTERTAUTOS TEATRINE VIETA

•žavinti ir jausminga istorija amerikietės merginos, kuri su 
savo tėvu apkeliauja Angliją—kraštą, kuris permaino 

visą jos gyvenimo eigą.

The White Cliffs of Dover
žvaigždžiuoja IRENE DUNNE su ALAN MARSHALL, 
RODDY McDOWALL, FRANK MORGAN IR DAR PUI
KŪS VAIZDAI SCENOJE “ON THE BEAM,” perštato 

pasauliniai garsų DONO KAZOKŲ CHORĄ, BALETO 
GRUPĘ, ROCKETTES ir MUSIC HALL 

SIMFONIJOS ORKESTRĄ.

DABAR RODOMA

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

“THE
HITLER
GANG”

'W

“Šis judamasis paveikslas parodo Hitlerį, kaip vergišką 
šnipą, kuriuo jis buvo, ir Goeringą, piktadarišką narko- 
tiškų svaigalų rijiką, kaip kad jis tikrai yra, ir perneša 
ius giliai įpraeitį tokių žmogystų, kaip Goebbels, Hess, 
Himmler ir kiti tos šaikos nariai.

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

Daug pramogų pastaraisiais 
laikais turėjome — mažiausia 
vieną kas savaitė, kai kada ir 
daugiau. Buvo visokiausių: 
bankietų, paprastų baliukų, 
buvo ir su žavingomis koncer
tinėmis programomis. Bet tai 
nereiškė, kad Aido Chorui pri
trūktų draugų — nepritrūko. 
Nežiūrint visko, į Aido Choro 
koncertinį balių, įvykusį gegu
žės 20-tą, Pil. Kliubo salėje, 
publikos prisirinko dikčiai.

Programa daugiausia susi
dėjo iš viso choro dainų, taip
gi dainavo atskirai choro mer- 
ginos-moterys ir vyrų duetas, 
Aleksandras Velička su Petru 
Grabausku, vadovaujant Al
donai Anderson (Žilinskaitei). 
Daug įvairumo programoj, 
kaip aiškino vakarui pirmi
ninkavęs A. Velička, begalima 
buvo sudaryti dabartinėse są
lygose.

—Kai mūsų jauni vyrai su
grįš iš karo, mes jums atsily
ginsime, — sakė pirmininkas.

Visas choras atidarė pro
gramą sugiedojimu mūsų ša
lies himno ir pirmu atveju su
dainavo “Sukilki liaudie,“ Po- 
krass’o; “Kol laisvi bus visi,“ 
Crokett’o; “Song of the Ta- 
chanka,“ Listow’o. Antru at-

Dar pirm komunistų kon
vencijos, kol ėjo sugestijos ir 
diskusijos spaudoje, kad ko
munistai mainysią savo kai ku
riuos veikimo pobūdžius, o sy
kiu ir vardą, Hearsto spaudai 
tas labai nepatiko.

Ant rytojaus po priėmimo 
naujos programos ir pakeiti
mo vardo, New Yorko Daily 
News, geg. 23 d. laidoj, išėjo 
su labai bjauriomis atakomis 
prieš komunistus, tą progą 
naudodamas kandžioti ir 
vietų Sąjungą.

Tiem laikraščiam 
kus nepatinka viskas 
nepatinka Hitleriui, 
riui už vis labiausiai

pa-
So-

lai
kas

per 
tas, 
o Ilitle- 
nepatin-

ka komunistai, jų darbai. Ir šį 
kartą pasitvirtino tas jų 
čių supuolimas.

Komunistų sušauktoj 
dos konferencijoj, tik už

min-

spau- 
keliu

uz 
su- 
tie

tą

veju dainavo “Pasisėjau žalią 
rūtą,“ Neimont’o; “Iš rytų ša
lelės,“ Vanagaičio; “Ei, armo
nika,’'’ Aleksandravičiaus; “Tu 
esi kaip kvietkele,“ Eremino ir 
“Finalą“ iš “Paulinos.“

Merginos-moterys dainavo 
“Per lygius laukus,“ Tallat- 
Kelpšos; “Ar aš ne vyšnelė,“ 
“Gęsta jau šviesi dienelė,“ 
“Pavasaris aušta,“ lietuvių 
liaudies, ir “Graži naktis,“ Ca- 
milieri’o.

Duetistai sudainavo “Ilgu 
man ant svieto,“ Petrausko;

I “Apie blusą,“ Kelpšos. Visi 
i dainininkai buvo įvertinti en
tuziastiškais aplodismentais ir 
prašomi daugiau dainų, bet 
pirmininkui pažadėjus, jog 
choras daugiau ir dar gražiau 
dainuos po karo,, nusileido.

A. Bimba atsikreipė į publi
ką su trumpu pranešimu-pra-i valandų po komunistų priėmi- 
šymu Lietuvai pagalbos teiki-1 mo naujos programos ir išrin- 
mo reikalu. Daugelis atsiliepė j kimo Browderio naujos komu- 
ant vietos ir kai kurie jau iš-1 nistų organizacijos prezidentu, 
pildė prašymą vėliau, ateida-Į kas nors iš reporterių konfe- 
mi komiteto raštinei! su prašy-1 rencijai pasakė, jok ką tik gir
ta talka.

Po dainų, salėj tęsėsi sma
gūs šokiai, o apatinės dvi sa
lės ūžė pilnutės linksmais sve
čiais — patys choristai ir Pi
liečių Kliubo gaspadorius ir 
padėjėjai turėjo smarkiai suk
tis, kad visus aprūpinti vaišė
mis., Užkandžius pagamino 
jaunosios choristės, o prie už
baigtuvių, vakare, gavo talkos 
ir iš vyresniųjų gaspadinių.

C. H.

i dėta iš Berlyno radio didis ne
pasitenkinimas Jungtinių Vals
tijų komunistų naujais posū
kiais. Browderis j tą praneši
mą, smagiai nusišypsojęs, at
sake :

“Įdomu . . . Džiaugiuosi, kad 
mes nepatikome Berlynui.“

Komunistų konvencija, kaip 
pranešama, vienbalsiai pasisa
kė visais tais svarbiais pakai
tų klausimais, vienbalsiai išrin-

Matyk h įsujaudinantį naują judį

“Between Two Worlds”
kur žvaigždžiuoja

JOHN V ’ ’ PAUL
GARFIELD HENREID

SYDNEY GREENSTREET 
IR DAR PUIKUS VAIDINIMAI SCENOJ

STRAND v.

“THE ADVENTUiyES 
OF MARK TWAIN”

Biografija mylimiausio-pasaulyje rašytojo, 
kurio knygos yra žmonėms gerai pažįsta

mos visuose krantuose ir kiekvienoje 
kalboje! Svarbiausiose rolėse

FREDERIC
MARCH

Taip puiku ir

HOLLYWOOD
Nuolat rodoma. Nebrangios Kainos.

ALEXIS
SMITH 

taip malonu!

Kaip Balsavo Jūsų 
Kongresmanai

Daily Worker, angliškas 
darbininkų dienraštis, pereito 
antradienio (gegužės 23 d.) 
laidoj įtalpino įdomų visos 
New Yorko valstijos kongres- 
manų balsavimo rekordą 
įvairius bilius ir trumpoj 
traukoj paaiškinimą, kokie 
biliai.

Patartina visiems įsigyti 
dokumentą.

Prie progos, taipgi norisi 
priminti, kad tokių svarbių do
kumentų įvairiausiais klausi
mais D. W. talpina kas dieną. 
Norintieji būti gerai infor
muotais, bent prieš rinkimus, 
turėtų užsisakyti Daily Wor
ker į namus. Nors jis gauna
mas veik ant visų žymesniųjų 
standų, tačiau pasitaiko ir 
taip, kad kurio numerio mes 
labiausiai norime, jau būna iš
pirktas. Laikraštis dabar pato
gus skaityti traukinyje ar bi
le kur, kadangi nuo gegužės 
2-ros išeidinėja tabloide (ma
žesnėje formoj).

Mažametę Pervedė 
Vaiky Teismui

{Nors 11 metų mergaitės Ma
deline Kirkland maža ranka 
atėmė gyvastį kitos mergaitės, 
9 metų Margaretos Patton, ta
čiau grand džiūrė atsisakė ją 
įkaitinti žmogžudystėj, pasiūlė 
pavesti vaikų teismui ir ji nu
vežta
Court, 135 E. 22nd St., New 
Yorke. Perklausinėjus, teisėja 
Jane Bolin bylą atidėjo iki 26- 
toą,

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. ir LLD 138 kp. susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, geg. 
25 d., 8 v. v. Rusų Name. Kviečia
me visus narius dalyvauti. (122-123)

PARDAVIMAI

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
“ .iQ)į STANLEY MISIŪNAS

/ 'i Z-Ml . SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

ko viršininkus. Taigi, tarp pa- 
čos komunistų vadovybės ne
patikimų nėra. Bet šiaip žmo
nėse, kurie tankiai skaito tą 
spaudą, kuriai nepatinka vis
kas, kas nepatinka Hitleriui, 
gal rasis abejonių.

Išsiaiškinimui tų klausimų 
newyorkieciams duota auksi- ....... .......
nė proga, surengiant konvenci-1 čios turto, 
jos užbaigtuvių masinį mitin
gą milžiniškajam Madison 
Square Gardene, 50th St. ir 
8th Avė., N. Y\, gegužės 23- 
čios vakarą, su Browderiu vy
riausioj prakalboj. Kitur, be 
abejo, irgi įvyks tokių mitin
gų, kuriuose komunistai ir ki
ti darbo žmonės pasistengs 
dalyvauti ir išsiaiškinti tą, kas 
neaišku, kadangi darbininkai 
ir visi demokratijos mylėtojai 
turi ypatingą smalsumą suži
noti viską tą, kas nepatinka 
Hitleriui.

S. Konf. Dalyvis.

Pačios Užmušėjas Užvedė 
Bylą Gauti Jos Turto

Po tuo obalsiu, minint “Kai
nų Kontrolės Savaitę,“ šiomis 
dienomis įvyksta visa eilė ma-' 
sinių mitingų atvirame ore ir! 
salėse. Juose tariamasi, 1 
sėkmingiau kovoti prieš kėli-; 
mą kainų.

Nuteistojo į Sing Sing dėl 
užmušimo milionierės pačios 
Wayne Lonergano advokatas. 
Broderick užvedė bylą gauti 
jam trečdalį jo užmuštos pa- 

, kuris rokuojama 
siekiant $7,000,000.

Iki šiol teismai laikydavosi 
nusistatymo nuteistiem už 
žmogžudystę neduoti nužudy
tųjų turto, net jeigu tas turtas 
būtų buvęs testamentu užra
šytas pirm užmuštojo mirties. 
Bandyta pravesti nuomonė, 
kad žmogžudystė neapsimoka. 
Tad teisininkai mano, kad ir 
šiuo atveju reikalautojas tur
to nieko nelaimėsiąs. Bet jei- 

{gu teismas nuspręstų priešin
gai, tada prasidėtų daugelio 
n u ž u d ytųjų perkratinėjimas 
testamentų ir palikimų persi- 
dalinimas .

Tuo pat kartu užvesta ape
liacija .išteisinti Lonergan ar 

i numažinti prasikaltimo laips- 
5 .n nį. To atsiekus, teisininkai da- 
kaip f ,
- . leidžia, jis tikrai galėtų gauti

I ir turto.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

TarTen Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

VALANDOS:

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Td. EVergrecn 7-6868
□

9—12 ryte

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Penktadieniais uždaryta

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. iSTagg 2-078S
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS
282 Union Ave.

BROOKLYN

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie It.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6884

dolly

'' ' ' :■

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
jkvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVerrreeM 4-9812

'V. , . T

21

Ules egzaminuojam akis, rašome receptas, 
napiešiam 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 2-8342

į Domestic Relations

Turi būt parduotas damas — mū
rinis, trijų šeimynų, su visais nau
jausiais įtaisymais; garu šildomas, 
yra garadžius. Savininkas ant žemu
tinių lubų, bet atiduos tuščius že
mutinius kambarius, jeigu bus rei
kalas. Kreipkitės: 15106 
St., Richmond Hill, N. Y. Telefonas: 
Republic 9-1506. (122-125)

115th

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

GODDtS5
OI TVA®

13750
14950

Parsiduoda Tavem-Restaurantas, 
12 metų kaip įsteigtas ant didelio 
kelio Long Islande, arti Lake Ron
konkoma. Savininkas atsitraukia iš 
biznio (retiring). Gera propozicija. 
5 akrai tyros farmai žemės. Gara
džius, vištininkas 500 vištų. Vasari
nis Bungalow. Vaisių sodas. Bend
ros įplaukos į mėnesį $1,500. Dėl 
smulkesnių informacijų rašykite: 
R. E. Bath, St. James, L. I., arba 
telefonuokite Smithtown 1499.
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TAIPGI

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

(Isist. 28 m.)

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

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

Tėvo Dienai A- Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARĄ IR-




