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Lietuviški kryžiokai labai 
džiaugiasi, kad Washingtone 
tebetupi smetonininkas žadei- 
kis ir giriasi atstovaująs Lietu
vą. Kol kas Amerikos vyriau
sybė jo iš ten neiškrausto.

Lai džiaugiasi, kas čia to
kio. Taip mažai kuomi jie be
gali džiaugtis!

Bet neužilgo ponas žadeikis 
turės kraustytis. Jojo pro-na- 
ciškas kromelis anksčiau ar 
vėliau turės būti uždarytas. 
Gal dar patupės iki karo pa
baigos, bet gal ir anksčiau tu
rės išsinešdinti.

Italų Demonstrantai 
Šaukia: Šalin Kara

lių ir Badoglio!

ANGLIJA PRADEDA VERST AIRIJĄ
B

Ar girdėjote sekamą: “Nuo 
Stalino padiktuotos Lenkijai 
sienos — Curzono Linijos — 
jisai irgi nesitraukia nė per 
sprindį.”

Bet visas svietas žino, kad 
Curzono Linija buvo nustatyta 
po pereito karo. Anglija ją 
pripažino teisinga siena tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Lenkijos, tija.

Neapolis, Italija. —Bent 
8,000 Neapolio piliečių sek
madienį demonstravo, šauk
dami Talkininkus pašalint 
Italijos karaliaus Viktoro 
Emmanuelio ir jo maršalo 

'Badoglio valdžią.
Tą demonstracinį

rinkimą suruošė trys kai
riosios partijos, priklau
sančios šešių tautinių par
tijų sąjungai — socialistai, 
komunistai ir Veikimo Par-

NUMATOMA ŪKINE 
BLOKADA PRIEŠ 

AIRIJAr

Hitlerininkai Įsakė Sušaudyt 
Visus Atsisakančius Vokietijon 

Keliauti Lietuvius

SUSTABDYTA KELIO
NĖS TARP AIRIJOS 

IR ANGLIJOS

Raud. Armija Artėja 
Prie Chersono ir Ni

kolajevo Uostų

susi-

Stalinas nieko bendro neturėjo 
su tos linijos nustatymu.

Tai kodėl Grigaitis neplūsta 
Anglijos, o bjaurioja Staliną?

Be to, ar žinote, kodėl Lon
donan važiuoja Amerikos vals
tybės sekretoriaus pagelbinin- 
kas ponas Stettinius?

Well, tas pats orakulas at
sako ir išaiškina. Iš jo sužino
sime, kad Stettinius važiuoja 
suvaldyti Staliną! Anglija vie
na nebepajėgia.

“Anglija nieko nepadaro ir, 
turbūt, dėl to ji dabar nori 
pasitarti su Amerikos valsty
bės sekretoriaus padėjėju,” 
sako Grigaitis (Naujienos, ko
vo 10).

Atsimenate, lygiai taip aną 
sykį sekretorius Tiuli važiavo 
Maskvon suvaldyti Staliną, 
paskui pats prezidentas traukė 
tuo tikslu į Teheraną. O da
bar siunčia pamočninką, gal 
tas apsidirbs!

švelniausia pasakius, pas 
Grigaitį maišosi protas ir isto
rija. Kliedą jis dieną ir naktį, 
graibstosi palei sieną, kaip 
girtas.

Mūsų vyriausybė pareikala
vo, kad Airija išvytų Hitlerio 
pasiuntinybę, nes tai niekas 
kitas, kaip šnipų lizdas. An- 
g’ija ten pat. Ten daug Ame
rikos armijos. Tie Hitlerio šni
pai iš Airijos gali padaryti 
daug žalos.

Mūsų vyriausybės reikalavi
mas pilnai pateisinamas. Jį už- 
girs visa Amerika.

Bet Airijos valdžia šį teisin
gą reikalavimą atmetė. Jinai 
būsianti įsikabinus neutrališ- 
kumo!

Teisingai The New York 
Herald Tribune šitą Airijos 
neutrališkumą pavadina “sau
sais kaulais.” Laikytis jų įsiki
bus, reiškia statyti į pavojų 
Airijos ateitį.

Saujelė fašistinių kara
liaus - Badoglio šalininkų 
mėgino suruošt savo mitin- 
gėlį, bet buvo priversti iš
siskirstyt, negaudami pro
gos kalbėti.

Trys minimosios partijos 
šaukė streiką praeitą šeš
tadienį, užprotestuot prieš 
Anglijos premjero Churchi- 
llo kalbą, kurioj jis vas. 22 
d. rėmė Badoglio-karaliaus 
valdžią.

Karinė Talkininkų vy
riausybė išreikalavo at- 
šaukt streiką, užtat demo
kratiniai italų vadai išgavo 
leidimą sušaukt demons
tracinį protesto mitingą at
virame ore.

Kalbos buvo sakomos 
nuo karališkos Umberto I 
galerijos. Bet visos karali
škos vėliavos buvo pašalin
tos, o jų vieton iškeltos tau
tinės italų, Amerikos ir So
vietų vėliavos. Bet Anglijos 
vėliavos nebuvo.

Mitingo dalyviai nešiojo 
iškėlę didelius plakatus su 
tokiais obalsiais, kaip: “ša
lin Italijos karalių ir Ba
doglio! Tegyvuoja Angli

jos - Sovietų - Amerikos 
santarvė! Tegyvuoja Rau
donoji Armija!”

.Pasirodžius dviem jugo
slavų partizanam, neseniai 
paleistiem iš fašistinės kon
centracijos stovyklos Ita
lijoj, minia griausmingai 
sveikino tų partizanų vadą: 
“Tegyvuoja Tito!”

Susirinkusiems kalbėjo 
Veikimo Partijos vadas Al
berto Cianca, socialistų va
das Orestes Longobardi; 
komunistų atstovas Paolo 
Tedeschi; darbo unijų Kon
federacijos sekretorius En
rico Russo ir kt.

Patį mitingą atidarė 
lagalvis italų kunigas.

Washington. — Jungti
nės Valstijos labai nenorė
tų daryti griežtų žingsnių 
prieš Airiją. Bet jeigu Vo
kietijos ir Japonijos šnipai 
Airijoje po diplomatinių at
stovų skraiste vis šniukšti- 
nės karinius anglų - ame
rikiečių besirengimus Airi
joje, tai Amerika ir Ang
lija bus priverstos užkirst 
kviečių, anglies ir žibalo 
gabenimus Airi j on, kaip 
neoficialiai pranešama iš 
Washingtono.

Tuo tarpu Airijos prem
jeras 
tvirtai nusistatęs neper- 
traukt diplomatijos ryšiu 
su Hitleriu ir Japonija.

de Valera tebesąs

Tarnopolio Mūšiai Esą Pana
šūs Kaip Stalingrado

London, kovo 13. — Jau 
beveik savaitė, kai šėlsta 
mūšiai Tarnopolio gatvėse. 
Sovietų kariai atiminėja iš 
vokiečių namą po namo. 
Associated Press teigia, jog 
Tarnopolyj kautynės tokios 
žiaurios, kaip andai Stalin
grade bei Melitopolyj.

Tarnopolis yra nacių 
tvirtuma ir penkių geležin
kelių mazgas Vakarų Uk
rainoj, kur pirm karo Len
kija viešpatavo.

Maskva. — Bėgdami, vo
kiečiai palieka tiesiog mil
žiniškus kiekius ginklų ir 
maisto.

VOKIEČIŲ LAIVŲ IR TANKŲ 
NUOSTOLIAI RYTUOSE

Maskva.— Sovietų laivai 
ir lakūnai nuskandino Ba
rents Jūroje dar du vokie
čių transporto laivu. Vie
nas buvo 7,000 tonų, kitas 
6,000 tonų.

Sovietinės jėgos kovo 11 
d. sudaužė 58 nacių tankus 
ir nušovė 35 jų lėktuvus.
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London. — Lengvieji an
glų bombanešiai vėl bom
bardavo karinius nacių 
punktus vakarinėj Vokieti
joj ir šiaurinėj Franci jo j. 
Visi sugrįžo.

Kai kryžiokai sako, kad 
Lietuvos buvimas Sovietų Są
jungoje reiškia pavergimą, tai 
jie svietą apgaudinėja.

Lietuvai būti Sovietų Sąjun
gos dalimi yra didelė garbė ir 
privilegija. Ten jai laisvė už
tikrinta. Ten jos ekonominis 
bujojimas užtikrintas.

Tie, kurie nori Lietuvą pa
vergti, nori ją atimti iš Sovie
tų Sąjungos. Jie nori iš naujo 
Lietuvos žmoneliams 1 
ti.

Lietuva niekad nebegrįš į 
tas kančias, kokias jinai per
gyveno chuliganiškojo smeto- 
nizmo laikais.

Ji bus laisva, demokratiška, 
(Tąsa 5-me pusi.)

Jungt. Valstijų Oficie
riai pas Tito

London, kovo 13.— Du 
Amerikos oficieriai vado
vauja jugoslavų partiza
nam mūšiuose Brač ir

Amerikiečiai iš Oro Smogė 
Japonam Wewake ir Rabaule

MASKVA. — Rašo S. Petronaitis
Vokiečiai okupantai Lietuvoje pirm keleto dienų iš

leido įsakymą — deportuot Vokietijon visus suaugu
sius, sveikus gyventojus. Įsakymas paliečia visus vyriš
kius nuo 15 iki 55 metų amžiaus ir moteriškes nuo 16 
iki 45 metų.

Liepiama visai trumpu laiku išvaryt bei išgabent Vo
kietijon šimtus tūkstančių lietuvių. Vien iš Kauno pa
skirta deportuot Vokietijon 15,500 žmonių. Tai didžiu
lis skaičius, atsimenanat, jog dauguma Kauno gyven
tojų jau pirmiau išsiųsta Vokietijon arba išnaikinta.

Iš Šiaulių įsakyta deportuot Vokietijon beveik 10,000 
žmonių ir apie tiek pat iš Panevėžio.

Šiais deportavimais vokiečiai siekia .išplėšt visus, 
sveikus gyventojus iš Lietuvos miestų, miestelių ir kai
mų.

Vyriausio nacių komisaro Rentelno įsakymu, bus tuo
jau vietoje sušaudytas kiekvienas, kas tik atsisakys 
vykti Vokietijon. Taip pat bus sušaudyti ir šeimų na
riai tų, kurie nesutinka keliaut Vokietijon, kaip skel
bia tas įsakymas.

Hitlerininkai visų pirma stengiasi išguit gyventojus 
iš rytinės ir šiaurinės Lietuvos dalių, ypač iš Vilniaus, 
Švenčionių, Žagarės, Biržų, Rokiškio ir visų didesnių 
miestų bei miestelių.

Šiam įsakymui įvykdint, hitleriniai gengsteriai su
mobilizavo visą savo policiją ir SS karinius žandarus.

Specialiai jų būriai apsiaučia kaimus ir ^miestus ir tūk
stančiais gimda gyventojus į vakarus.

Beveik nėra abejonės, jog dauguma žmonių bus su
naikinta pačioje kelionėje. Juk vokiečiai taip padarė 
ir latviams ir estams, bevarydami juos Vokietijon.

Iš Lietuvos atėjusios žinios po to įsakymo paskel
bimo rodo, jog tūkstančiai lietuvių metėsi linkui rytų. 
Jie tiksi, kad besiartinanti Raudonoji Armija išgelbės 
juos nuo hitlerinių banditų.

Uechų Vyriausybė Šaukia 
Juos į Ginkluotą Sukilimą 

Prieš Vokiečius
London. — Emigracinė 

Čechoslovakijos valdžia per 
radiją atsišaukė į savo 
krašto patrijotus, kad jau 
su ginklais rankose jie vi
si sukiltų prieš vokiečius. 
Čechoslovakų vyriausybė 
priminė jiems, kad “laisvi
nančioji (Raudonoji) armi
ja jau arčiau jūs, ir laisvės 
varpai skamba jau beveik 
ant rubežiaus.” — Nuo So
vietų užimtų pozicijų Tar- 
nopolio srity tėra tik apie 
95 mylios iki čechoslovaki
jos sienos.

Čechoslovakų valdžios at-

sišaukimas sako:
“Sudarykite kautynių bū

rius. Jau negana jums 
veikti kaipo pavieniams as
menims prieš vokiečius. Į- 
steigkite visa-tautinį savo 
komitetą. Suorganizuokite 
ginkluotus partizanų bū
rius.... Valdžia dės visas pa
stangas, kad jūs gautumėte 
gana ginklų.”

(Žymėtina, jog pernai 
gruodžio 12 d. emigracinė 
čechoslovakų valdžia pasi
rašė tarpusavio pagalbos 
sutartį su Sovietų Sąjunga 
dvidešimčiai metų.)

Sumišę, Bėgdami, Na
ciai Viską Palieką

Binghamton, N. Y.- 
Kalbės Fosteris

London, kovo 13.— Rau
donoji Armija perkirto na
ciams svarbųjį Proskurovo- 
Gusiatino geležinkelį, ve
dantį iš Ukrainos į Lenki
ją ir Rumuniją. Dabar vo
kiečiams į vakarus iš Uk
rainos telieka tik pora pra
stokų geležinkelių. Vienas 
tųdviejų geležinkelių eina 
iš Žmerinkos pietuosna į 
Mogilevą - Podolskį, o per 
jį į Vakarų Ukrainą ir Ru
muniją, o kitas iš Pervo-

London, kovo 13.—Anglų 
vyriausybė laikinai uždarė 
keliones iš Anglijos į Ai
riją ir iš Airijos į Angliją. 
Tuomi anglų valdžia sten
giasi užkirst kelią nacių ir 
japonų šnipams, kurie tie
sioginiai arba per tarpinin
kus . iš Airijos šniukštinėjo 
anglų - amerikiečių pasi
ruošimus įsiveržimui į Va
karų Europą.

Amerikietis generolas Ei- maisko į Burzulą ir Bessa- 
senhower, vyriausias to bū- rabiją.
simojo įsiveržimo koman- Sovietų kariuomenė at- 
dierius, neseniai pranešė vadavo Tianginka miestą, 
Washingtono valdžiai, kad tik 22 mylios nuo Chersono 
nacių ir japonų atstovybės uostamiesčio, vakariniame 
ir konsulatai Airijoje vei- Dniepro upės šone, prie Jos 
kia kaipo kariniai Ašies 
šnipų lizdai prieš anglus ir 
amerikiečius Anglijoje.

Jungtin. Valstijų vyriau
sybė todėl pareikalavo, kad 
Airija išvytų Vokietijos ir 
Japonijos diplomatus, nes 
jie gręsia pačiai amerikie-: 
čių gyvybei. Airijos minis-' 
teris pirmininkas Eamon 
de Valera atmetė šį Ame
rikos reikalavimą.

Anglų vyriausybė uždaro 
ir sieną tarp einančios su 
Anglija prote stoniškos 
Šiaurinės Airijos ir vadi
namos “tikrosios” katali
kiškos Airijos.

Dabar tik būtiniausiuose 
atsitikimuose ir po griežtų 
kvotimų tębus leidžiama 
vienam kitam asmeniui iš 
Anglijos nukeliauti Airijon 
arba iš Airijos — Anglijon.

LIŪDNA HITLERINIŲ NEVA 
DIDVYRIŲ ŠVENTĖ

London. — Praeitą sek
madienį hitlerininkai su nu
siminimu minėjo savo “did
vyrių” dieną. Ir dar pirmą 
kartą toje jų šventėje ne
kalbėjo Hitleris. Jo vietoj 
admirolas Kari Doenitz per 
radiją dejavo, kad dabar 
vokiečiai turi vesti “begai- 
lestingą kovą jau dėl pačios 
savo tautos gyvybės arba 

I išnaikinimo.”
Pirmiaus Hitleris tą die

ną visuomet žadėdavo “mil
žiniškas, visuotinas perga
les” naciams.

rl

Sovietų kariuomenė at-

žiočių į Juodąją Jūrą. Tuo 
pačiu laiku raudonarmie
čiai užėmė vietas už 30 my
lių nuo Nikolajevo, uosto 
miesto, rytiniame šone Bu- 
go upės, ties jos įplaukimu 
į Juodąją Jūrą. Gręsia na
ciams , apsupimas ypač 
Chersono - Dniepro kilpo
je.
BEVEIK MYLIA PIR

MYN KAS VALANDĄ 
Pietinės ir vakarinės Uk

rainos frontuose Raudonoji * 
Armija nužygiavo iki 22 
mylių pirmyn per 24 valan
das ir atėmė iš priešų to
kias svarbias pozicijas, 
kaip Gaivoroną, Odessos 
gubernijos apskričio mies
tą ir geležinkelių mazgą; 
geležinkelių stotis Ivango- 
rodą, Roskoševką, Mar- 
kovką, Kubličą, geležinke
lių stebulę Dolinskają ir 
stotis Pisanskį ir Novoda- 
nilovką.

Viso per dieną sovieti
niai kariai atvadavo 210 
gyvenamųjų vietų, tarp 
kurių yra apskričių mies
tai Mokraja - Kaligorka, 
Ševčenko, Privolnoje, Bol- 
šaja Aleksandrovka ir visa 
eilė stambių miestelių.
Raudonarmiečiai jau dau

giau kaip dviem trečda
liais apsiautė Proskurov 
miestą ir geležinkelių cent
rą. .
PAGROBIA DAUG VO

KIEČIŲ ĮRENGIMŲ
Vien į vakarus nuo atva

duoto Uman miesto buvo 
pagrobta 35 vokiečių tan
kai, apie 2,000 trokų, o Ni
kolajevo gubernijoj rau
donarmiečiai pagrobė 43 
nacių kanuoles, 18,000 ka- 
nuolinių šovinių, 10,000 mi
nų, 120,000 kulkų ir dau
gius kitų karinių reikme
nų. J

Italijos Frontai Vis 
Dar Aptilę ' 

Anzio fronte, į pietus nuo 
Romos, amerikiečių artile
rija pradėjo veikliau bom
barduoti vokiečius. Bet ap
skritai šiuo tarpu veikia 
tik žvalgai iš talkininkų ir 
vokiečių pusės Anzio ir Ca- 
ssino frontuose, Italijoj,
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Skaudi Atsitiktina Nelaimė 
Dvieju Amerikos LaivųKovo - March 15, sere- 

doj, kalbės William Z. Fos
ter, nacionalis Komunistų 
Partijos pirmininkas. Kal
bės temoje “Darbininkai ir 
1944 Rinkimai”. Svarbu vi
siems.

Prakalbos įvyks Central 
High School auditorium. 
Programoj taipgi dalyvaus 
Betty Sanders, gera daini
ninkė ir gitariste iš New 
Yorko.

Pradžia 8 v. vakare.
K. P. Komisija.

Maskva, kovo 13. —Mar
šalo Ivano Konevo raudon
armiečių genami, vokiečiai 
persigandę taip pamišusiai 
bėga atgal per pietinės Uk
rainos purvynus, jog palie
ka net savo krepšelius, šau
tuvus, maistą, lengvuosius 
kulkosvaidžius ir dujokau
kes, — sako United Press.

New York. — Jūros ūka
noj atsitiktinai susikūlė 
vienas į kitą du Amerikos 
laivai, Henderson ir Senior. 
Per eksplozijas žuvo apie 
140 jūrininkų. Tik 9 išliko 
gyvi. Vienas laivas gabeno 
sprogstamąsias medžiagas, 
o kitas žibalą.

Amerikiečiai nuskandino 
dar 10 japonų prekinių lai
vų. ______ .

Anglai užėmė Buthidaung 
kaimą, B urmo j.

Amerikos lakūnai nume
tę dar 120 bombų į japonus 
Wewake, Naujojoj Guine- 
joj, ir paleido dar 91-ną to
ną bombų į japonų bazę 
Rabaulą, New Britain sa-* 
loję. Mūšyje virš Wewako 
nušauta 26 japonų lėktu
vai. Amerikiečiai neteko 
dviejų lėktuvų.

jėgos 
laivusAmerikos lakūnai puolė 

nacius šiaur. Francijoį.

kailį lup-lHvar salose, netoli Jugo
slavijos krantų. Partizanai 
laimėjo mūšį ties Pucinu ir 
pagrobė dik'čiai karo reik
menų.

Associated Press sako, 
kad jie atęmė iš vokiečių 
Pusisce uostą Brač saloje.

Anglų lakūnai nuskandi
no vieną vokiečių laivą ties 
Ispanija, o kitą sužalojo. 
Talkininkų laivyno 
sunaikino du nacių 
Adriatiko Jūroj.



Laisve, Lithuanian Daily News

Naminis Frontas

pa

namuo-

Kas Ką Rašo ir Sako

tvarką asme-
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priklausomos 
jau ribotų iš-

Tai Amerikos sužeisti kariai,, gabenami iš Anzio karo mūšio. Raudonojo Kryžiaus 
žmonės ir armijos medikališko vieneto nariai jiems patarnauja.

Kur nors Pdcifike ant salos amerikiečiai kariai perka 
karo bonus, kad padėti Dėdei Šamui karą laimėti. ^Tai 
pavyzdys gražaus patriotizmo, nes jie aukoja ne tik sa
vo sveikatą, bet ir tuos dolerius, kuriuos iš vyriausybės 
gauna algos formoje.

Raudo- 
kuriuos 

rin
gei be jaučio

įvairūs

pareiškė, kad 
jog individua- 
nustoja maž-

■ ev;/ . • ■ * • '

Antras Puslapis Antradienis, Kovo II, 1914

Ine.
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countries, six months 
and Brazil, per year .. 
and Brazil, six months

$6.50 
$3.50 
$7.00 
$3.75 
$8.00 
$4.00 
$7.00 
$3.75

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

Act of March 3, 1879.

J. Prunskis Džiaugiasi “Vilniaus 
Manifestacija.“

Kun. J. Prunskio “žinių agentūra” 
(LKFSB) skelbia, būk “Vilniuje įvyko 
didelė manifestacija, kurioje pasisakyta 
prieš Lietuvos jungimą su Rusija...” Gir
di, ten kalbėję “burmistras Dabulevi- 
Čius, valdininkas Bivainis” ir kt.

Toliau: “Vilniaus darbininkijos vardu 
priimta rezoliucija, gintis nuo bolševi
kų..’..”, na, o “Vilniaus teatre įvyko lietu
vių inteligentų susirinkimas, kuriame iš
neštas protestas prieš Lietuvos jungimą 
prie sovietų”, kur kalbėjo, be kitų, “tei
sių docentas Čepas ir teatro direktorius 
Alantas.”

Matome, kaip trumpoje kun. Prunskio 
“žinioje” įdėtas didokas maišas pro-na- 
ciškos propagandos.

Kokia manifestacija Vilniuje galėjo 
įvykti? Aišku, tik tokia, kuri tarnautų 
vokiečiams okupantams, kuri tarnautų 
naciams, didžiausiems Lietuvos, Ameri
kos ir viso laisvę mylinčiojo pasaulio 
priešams. Tokioje “manifestacijoje” da
lyvavo tik hitlerininkai, tik lietuvių tau
tos priešai. “Manifestacijoje” kalbėjo 
“burmistras” Dabulevičius. Kas tas Da- 
bulevičius? Ogi vokiečių okupantų agen
tas. Jį vokiečiai pastatė burmistru ir jis 
jiems dabar tarnauja, plepėdamas prieš 
Tarybų Sąjungą.

Taigi kalbėdamas minėtoje “manifes
tacijoje” (kurioje gal buvo desėtkas lie- 
tuvišk. kvislingų, Prunskio bičiulių), Da
bulevičius nereiškė Lietuvos žmonių 
nuomonės, bet reiškė vokiečių okupan
tų nuomonę! Ar tuomi Prunskis ir toji 
spauda, kuri spausdina šitą “žinią”, tu
rėtų džiaugtis, jei jam rūpėtų Lietuvos 
išlaisvinimas? Žinoma, ne. Bet jis džiau
giasi.

Kokios Vilniaus darbininkijos vardu 
galėjo būti priimta rezoliucija “gintis 
nuo bolševikų”? Tokios, kaip Dabulevi
čius, kun. Prunskis, kaip Alantas!

Kiekvienam šiandien aišku, kad Lietu
vos darbininkai neapkenčia okupantų 
nacių. Faktinai, mažai Lietuvoje darbi
ninkų ir pasiliko, — dauguma jų išga
benta į Vokietijos gilumą verstiniems 
karo darbams, kiti sukišti į koncentra
cijos stovyklas, o kiti — partizanų eilė
se kovoja prieš vokiečius.

Tiesa, hitlerininkai Dabulevičius, 
Alantas ir kiti, galėjo priimti rezoliuci
ją Vilniaus “darbininkijos” vardu be 
darbininkų žinios. Hitleris ir hitlerinin
kai, mat, yra pirmos rūšies melagiai ir 
klastuotojai, todėl jiems viskas galima. 
Bet ar tuo turėtų džiaugtis bet kokis 
lietuvių tautos patrijotas?

Šiandien Lietuvos darbo žmonės, Lie
tuvos darbininkai, valstiečiai ir inteli
gentija laukia Raudonosios Armijos, 
kaip savo išlaisvintojos, laukdami, jie 
visaip kovoja prieš naciškuosius oku
pantus.

Kas gi tas buvo “inteligentų susirin
kimas”? Geriausiai pasako kalbėtojai. 
Jame kalbėjo, kaip džiaugiasi kun. 
Prunskis, Alantas. Kas tas Alantas? Ogi 
tai ^šistinis rakalis, kuris džiaugėsi Su
valkijos ūkininkų skerdynėmis, kurias 
Smetona suruošė 1935 metais! Tai tas 
pats fašistinis rakalis, kuris redagavo 
smetoniškąjį ’’Lietuvos Aidą”, kuris 
paskui spruko į Vokietiją, pas Hitlerį, 
kai Smetonos režimas Lietuvoje gavo 
saktį. Nereikia sakyti, kad Alantas nori 
Hitlerio ir pasirengęs daryti viską jam 
padėti Lietuvą mėsinėti. Bet ar Alantas 
atstovauja Lietuvos žmones? žinoma, 
ne!

Tuomet, kai visoki lietuviškieji kvis- 
IJngai Vilniuje “manifestavo” savo išti
kimybę galvažudžiui Hitleriui, tai Lietu
vos partizanai, Lietuvos liaudis neatlai- 
džiai ir didvyriškai kovojo ir kovoja 
prieš nacius okupantus/ Tą žinojo, tą,

Prezidento Roosevelto Pasisaky
mas Palestinos Klausimu

1939 metais Didžiosios Britanijos vy
riausybė išleido pareiškimą, vadinamą 
“White Paper” (lietuviškai atsieit bus 
“Baltoji Knyga”). Tame pareiškime 
Britanija pasakė, jog su 1944 m. kovo 
menesio pabaiga į Palestiną nebus įleis
ti žydai imigrantai, be to, pačioje Pale
stinoje gyvenantiesiems (apie 600,000) 
žydams teisės būsiančios gerokai ap
rėžtos.

Tatai darydama, Didžiosios Britanijos 
vyriausybė, kurios “globoje” yra Pales
tina, norėjo apraminti arabus, gyvenan
čius tiek Palestinoje, tiek josios išlau- 
kyje. Tuomi norėta arabai patraukti 
Britanijos pusėn.

Praėjo kiek laiko, tačiau neatrodo, 
kad arabai būtų patraukti į Britanijos • 
bei Jungtinių Tautų abelnai pusę. Pat
sai Egyptas, valdomas arabų, pačių ara
bų kraštas, dar ir šiandien nėra paskel
bęs Ašiai karo, tuo pačiu sykiu žydai, 
tiek gyveną Palestinoje, tiek kituose 
kraštuose, pasiaukojusiai kariauja prieš 
Ašį, remia Jungtines Tautas.

Aiškus dalykas, tasai “White Paper”, 
išleistas 1939 metais ir dabar einąs į ga
lią, padarytų didžiausią žydų tautai 
skriaudą, jei jis pasiliktų galioje. Viso 
pasaulio žydai' ir šiaip padorūs žmonės 
tąjį britų pareiškimą griežtai kovoja. 
Jungtinių Valstijų kongrese yra įneš
tas specialis bilius tuo klausimu.

Iki šiol buvo manyta, kad prezidentas 
Rooseveltas yra užgyręs minėtąjį britų 
pareiškimą. Bet štai šiomis dienomis pa- 
aiški, jog tai nėra tiesa. Prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė niekad nėra to britų 
žygio užgyrusi.

Tai ir gerai. Tas priduos daugiau e- 
nergijos ir drąsos Amerikos žmonėms 
griežčiau pasisakyti prieš paminėtąjį 

britų pareiškimą.
Galima daug su kuo nesutikti dėl bu

vusios Palestinoje žydų zijonistų politi
kos, tačiau pamate kiekvienas žmogus 
pasakys, kad Palestinos durų uždaryti 
žydų imigracijai negalima. Jos turi būti 
atidarytos ir jos veikiausiai bus atidary
tos.

Žalinga De Valeros Politika
Amerika reikalavo, kad Airijos vy

riausybė uždarytų Vokietijos atstovybę 
ir Japonijos konsulatą Dubline. Bet to
sios šalies premjeras De Valera pareiš
kė, kad jis to nedarys. Girdi, Airija e- 
santi neutralė, tad, jeigu jis uždarytų 
paminėtųjų fašistinių kraštu atstovybes, 
tuomet reikėtų uždaryti ir Jungtinių 
Tautų atstovybės bei konsulatai!

Iš tikrųjų, iki šiol mažai kas kalbėjo 
ir rašė dėl tos ypatingos padėties, kokia 
šiandien viešpatauja “neutralėj e” Airi
joje. Ji buvo lyg ir kokia tai privilegi
juota šalis, kuriai niekas negalįs sakyti 
nei žodžio.

Na, o “neutralėje” Airijoje veikė na
cių ir japonų “atstovybės”, kurios karo 
metu yra niekas daugiau, kaip šnipų liz
dai. Per atstovybę ir konsulatą, vokie
čiai ir japonai diplomatai teikė smulk- 
meniškiausias žinias savo valdžioms a- 
pie talkininkų kariuomenių judėjimą, 
apie laivų veiklą, apie visokius kitokius 
reikalus, tampriai susijusius su milita- 
riniais veiksmais. Tarpe šiaurės Airijos, 
kuri yra britų žinioje, ir pietinės Airi
jos, kurios priešakyj stovi De Valera, 
žmonių judėjimas yra beveik laisvas. 
Na, o šiaurės Airijoje yra stambios ka
riuomenės bazės, kuriose lavinami ang
lai ir amerikiečiai kariai. Aplink Airi
ją plaukioja talkininkų laivai. Vadinasi, 
vokiečių ir japonų agentams nesunku 
gauti visokios žinios ir jos dar lengviau 
persiųsti diplomatiniais keliais į ten, 
“kur reikia.”

Tą viską, aišku, mato ir supranta tal
kininkų kariuomenių vadai, tą viską sm 
pranta Amerikos vyriausybė.

Šiuo metu, kai mes ruošiamės invazi
jai Vakarų Europoje, vokiečių ir japonų 
atstovybių (šnipų lizdų) veikimas Airi* 
joje stato pavojun daugelio Amerikos, 
Anglijos ir kitų Jungtinių Tautų karei
vių gyvybes. Dėl to mūsų valstybės de- 
partmentas ir pareikalavo iš Airijos 
vyriausybės tas atstovybes uždaryti.

Ką dabar darys mūsų, vyriausybė, kai 
p, Dėt.Valera« griežtai’ atsisakė reikalavi-

yra reikalingi — tiek 
tiek moterys, seni 
“kiekvienas, kuris 
laiką neatiduoda 
bui.”

Savanoriai galės
tiktai savaitgaliais — 1 ar 2 
dienas savaitėje — ar 2-3 sa
vaites, ar ir ilgiau, kaip jie pa
tys pasirinks.

Kiekvienas, turįs visą vasa-
rą laisvą darbui farmoje, yra i 
prašomas atsiliepti dabar, kai I

tuo tarpu tie, kurie tegali dirb
ti kelias dienas, ar kelias sa
vaites, yra prašomi sekti vieti
nių įstaigų kreipimąsi pagal
bos. High school mokiniai, su
interesuoti darbu farmose, tu
rėtų tuo reikalu pasikalbėti su 
mokyklos vyresniaisiais arba 
valsčiaus agronomais (County 
Agricultural Agent). Kai ku
riose apylinkėse Skautai, YM 
CA ir AWVS suteiks reikalin
gas informacijas. O.W.I.

Prezidentas Kovo Menesį 
Skelbia “Raudonojo 
Kryžiaus Mėnesiu,”

Kovo mėnesį, 1944 m.,
skelbdamas “Raudonojo Kry
žiaus mėnesiu,” prezidentas 
Rooseveltas išleido proklamaci
ją, kviesdamas visus amerikie
čius paremti Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Vajų karo fon
dui surinkti $200,000,000.

Savo proklamacijoje prezi
dentas Raudonąjį Kryžių vadi
na “pagelbiniu Jungtinių Vals
tybių karo jėgoms” ir pareiš
kė, kad jis “suteikia nepamai
nomą pagalbą ir patarnavimus 
mūsų pulkams per visą pasaulį 
ir taip pat jų šeimoms 
se.”

Tarp kitų karo meto 
hojo Kryžiaus veikimų,
prezidentas paminėjo, yra 
kimas gyvybes 
kraujo sužeistiesiems, 
pagalbos darbai militarinėse li
goninėse, parūpinimas pagal
bos karo tarnybos vyrų šei
moms, karo belaisviams maisto 
pakietėlių siuntimas, gamyba 
chirurginių bandažų, operaci
nių ir užjūrių kliubų laikymas, 
mobilizavimas slaugių kariuo
menės ir laivyno reikalams, ir 
visa kita, kas bendrai išgelbsti 
nesuskaitomas gyvybes, atstato 
viltis ir suteikia ramybę mūsų 
kovojantiems vyrams.”

>

Juodoji Rinka Apvagia Auto* 
mobilių Savininkus nuo 

Brangaus Gazolino

Chester Bowles, OPA virši
ninkas pareiškė, kad du su pu
se milijono galionų gazolino 
nuteka Juodosios Rinkos vamz
džiais kasdien.

Kitoje savo savaitinėje radi
jo transliacijoje Chester Bow
les pasakė: “Gazolino Juodoji 
Rinka daugiau negu paskatina 
nusikaltimus. Tai yra aktualus 
apvogimas dorųjų automobilių 
savininkų jiems 
dalies iš ir taip 
teklių.

“Racionavima v
nys man pareiškė, kad kiekvie
ną dieną apie du su puse mili
jono galionų gazolino yra iš- 
šmugeliuojama iš mūsų ribotų 
išteklių Juodosios Rinkos para
zitų, kurie vagia^ perka, par
duoda ir padirbinėja gazolino 
kuponus.”

Bowles toliau 
visa tai reiškia, 
lūs vairuotojas 
daug 45 mylių važiavimo kiek
vieną mėnesį, kas yra 25% 
“A” kuponų vertės padidinimo.

OPA pastangos sunaikinti 
juodąją biržą reikalauja ko
operacijos iš visų automobilių 
savininkų, — pasakė toliau 
Bowles. Jis ragina užžymėti vi
są gazoliną esantį be kuponų, 
ir atsisakyti patiems pirktis 
kuponus.
WFA Tikslas Yra 22 Milijonai 

“Victory Gardens” 1944 
Metams

Karo Maisto Administrato
rius, teisėjas Marvin Jones, pa
reiškė, kad sėklų pardavimas 
“Victory” daržininkams šiais 
metais pakilo 30 proc. Kal
bėdamas Nacionalinio Victory 
Garden Instituto mitinge De
troite, teisėjas Jones pabrėžė 
reikalą daugiau ir geresnių 
Victory daržų 1944 metams.

“Mes neturime nuspręsti, 
kad darbas yra atliktas, vien 
dėlto, kad žmonės perkasi ank
sti sėklas. Dalis padidėjusio sė
klų pardavimo sausio ir vasa
rio mėn. yra tiktai dėl ank
styvesnio sėklomis apsirūpini
mo. Mes tikimės,” jis pridėjo, 
“kad tai taip pat reiškia, kad 
šiemet daugiau daržų bus apso
dinta.”

Teisėjas Jones atidengė, kad 
1942 m, įbuvo 15 milijonų Vic
tory daržų apsodinta, gi 1943 
m. jau 20,000,000. šių metų 
Victory daržų tikslas, kaip 
teisėjas Jones pareiškė, yra 22 
milijonai daržų su 10 milijonui 
tonų maisto.

Karo Maisto Administrato
rius priskyrė mūsų dabartinį 
palyginti gerą maisto išteklių 
gerai praėjusių metų Victory 
daržų gamybai. “Ar mes gali
me tikėtis tokios pat geros sėk
mės sekančiai žiemai, didele 
dalimi priklausys nuo to, kaip 
tauta stengsis padidinti Victo
ry daržus šiem, 1944 metam.”

Teisėjas Jones pasakė, kad 
šių metų šūkis yra: “Grow 
more in ’44.”
Skubiai Reikalinga Savanoriai 

Pagelbėti Farmose
Pagal Darbo Jėgos Komisi

jos ir Karo Maisto Administra
cijos autoritetus, milijonai vy
rų, moterų ir jaunuolių, kurie 
paprastai nedirba farmose ar 
maisto konservavimo dirbtuvė
se, yra raginami padėti nuimti 
ir konservuoti tautos 1944 me
tų derlių.

Savanoriai bus reikalingi pil
nam ar dalinam darbui farmo
se ir maistą, konservuojančiose 
dirbtuvėse ir bus apmokami 
galiojančiom algom. Vyriausy- j
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IŠNIEKINA AMERIKOS 
KARO VADOVYBĘ

Chicagos Naujienos pa
sinio jo diskredituoti Ame
rikos karo vadovybę. Tam 
jos pavartoja įvairiausius 
būdus. Vienas tų būdų, tai 
užmetimas mūsų karo va
dovybei, kad ji esanti kokių 
ten svetimų jėgų įtakoje ir 
nežinanti, ką ji daro. Pa
vyzdžiui, kalbėdamos apie 
Jugoslaviją, Naujienos (ko
vo 9 d.) sako:

“Tikrų faktų Amerikoje, 
žinoma, niekas neturi. Apie 
‘maršalą Tito’ ir jo armiją 
Amerika patiria tiek, kiek 
praneša sovietų propagan
da. O ji, kai jai reikia, iš 
juodo padaro baltą ir iš 
balto juodą.”

Betgi faktai yra tokie: 
Maršalas Tito yra oficialiai 
pripažintas vienas iš Jung
tinių Valstijų karo vadų, 

be pabrėžė, kad visokie žmonės!Jau seniai Amerikos karo
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nią išpildyti? Liekasi palaukti ir pama
tyti.

Abelnai, tiek Airija, tiek Ispanija šlau
nie kare iki šiol uoliai padėjo fašis
tams, padėjo Ašiai. Abi šalys veikia, iš
vien su Vatikano politikieriais, abi klau
so Vatikano patarimų, todėL nenuosta
bu, jei jos šiandien stovi ne demokrati
jų pusėje, bet fašizmo.

Prieš tūlą, laiką Maskvos “Izviestijos” 
pareiškė, jog Vatikanas tarnauja fašiz
mui ir kenkia demokratijoms.. Tūli Ar 
merikos laikraščiai tą užginčino. Tačiau,

jei tie laikraščiai atidžiai paseks Ispa
nijos ir. Airijos katalikiškų politikierių, 
klerikalų politiką, jie suras, kad šitie 
politikieriai, labai daug politinės išmin
ties semiasi iš Vatikano.

Mūsų nuomone, Jungtinės Tautos ne
turėtų pro pirštus praleisti šito p. De 
Valeros atsisakymo skaitytis su išmin
tingu Washington© vyriausybės reikala
vimu. Jos turėtų daryti kietesnį į Dub
liną- spaudimą,, kąd tasai reikalavimas 
būtų realizuotas, kad nacių ir japonų 

‘ šnipų lizdai* Dubline būtų-likviduoti;

vadovybė turi savo milita- 
rinę misiją prie maršalo 
Tito ir jo vadovaujamą ju
goslavų armiją visaip kaip 
remia — teikia jai ginklų 
ir karininkų. Dabar prane
šta, kad amerikiečių karių 
grupė iš Afrikos pasiekė 
Jugoslaviją ir pradėjo iš
vien su Tito kovūnais muš
ti vokiečius Adriatiko jūrų 
pakraštyje.
' Anglija taip pat seniai 
turi militarinę misiją prie 
maršalo Tito. Tarpe kitų 
anglų karininkų, kurie ran
dasi prie Tito, kaip jau ži
noma, yra ir premjero 
Churchillo sūnus. Savo pa
skutinėje prakalboje Chur
chill paskelbė, kad Anglija 
visais būdais remia marša
lo Tito armiją.

Tuo tarpu tik šiomis die
nomis pas maršalą Tito 
pribuvo Sovietų militarinę 
misija, vadovaujama vieno 
gana žymaus generolo. Iki 
šiol Sovietai tokios misijos 
ten neturėjo.

Tai tokie yra faktai — 
aiškūs, žinomi, neužginčija
mi.

Taigi, šviesoje šių faktų, 
ką reiškia Naujienų sapa
liojimas, kad “tikrų faktų 
Amerikoje niekas neturi” 
ir kad “apie Tito ir jo ar
miją Amerika patiria tiek, 
kiek praneša Sovietų pro
paganda?”

Viena, tai reiškia melą. 
Antra, tai reiškia tam tik
ros, gana gudrios, bet ap- 
gavingos, rūšies hitlerinę 
propagandą. Hitleris irgi 
lygiai taip nori diskredi
tuoti Amerikos karo vado
vybę. Jis irgi teigia, kad 
Stalinas turi pavergęs Roo
se veltą, kad šis jo, Hitlerio, 
karas yra tiktai prieš bol
ševizmą. Panašiai, kaip 
matote, gieda, Naujienų re
daktorius.

Washingtonas yra pui
kiai informuotas apie tai, 
kas dedasi Jugoslavijoje. Ir 
jį’ informavo ne “sovietų 
propaganda”, bet mūsų vy
riausybės pasiųsta Jugosla
vijon militarinę misija. Kas 
bando šitą tiesą paneigti' ir 
padaryti mūsų vyriausybę 
ir karo vadovybę ignoran- 
tėmis arba “sovietų, propa
gandos aukomis, tas pats 
yra Hitlerio' propagandos 
ne tik auka, bet ir įrankis.
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Trečias Puslapis

a UŽ LIETUVOS LAISVE
ATMUŠA VOKIEČIU PROVOKATORIŠ- 

KUS MELUS LIETUVO JE

j

! LIETUVOS JAUNUOLIUS, KURIE NESĄ
MONINGĄ! NUĖJO NACIAMS TARNAUT

Didelė Padėka Ohio 
Lietuviams

Binghamton, N. Y.

Visokiais būdais, matyt, 
naciai gąsdina Lietuvos 
žmones. Vienas tokių melų 
tai, kad Raudonoji Armija 
bausianti lietuvius, kurie 
pasiliko Lietuvoje!

Šitą melą gerai atmuša 
Lietuvos Komunistų Parti
ja savo lapelyje, paskleis
tame Lietuvoje.
skamba sekamai:

Lapelis

NETIKĖKITE HITLERI
NINKŲ PROVOKACIJAI!

Broliai lietuviai! Mūsų 
tėvai ir motinos, broliai ir 
seserys!

Fašistiniams niekšams 
artinasi atsiskaitymo va
landa. Raudonoji Armija 
triuškina ir varo iš tary
binės žemės vokiečius Cent
riniame fronte ir Ukraino
je. Plėšikiška Hitlerio ka
riuomenė braška.

Gelbėdamiesi nuo galin
gų Raudonosios Armijos 
smūgių, vokiškieji fašisti
niai niekšai mėgina ap
gauti jus. Jie tvirtina, kad 
Tarybų valdžia bausianti 
tuos, kurie 1(941 metais, vo
kiečiams ateinant, pasiliko 
Lietuvos miestuose ir kai
muose.

NETIKĖKITE BIAU- 
RIEMS VOKIEČIŲ 

MELAMS!
Tarybų valdžia, Raudo

noji Armija teturi vieną 
tikslą— išvalyti tarybinę 
žemę, jos tarpe ir mūsų tė
vynę Lietuvą, nuo hitleri
nių banditų, greičiau išva
duoti jus nuo nepakenčia
mos fašistinės vergovės ir 
grąžinti mūsų mylimam 
kraštui ramų kūrybinį gy
venimą.

O KO SIEKIA HITLERI
NIAI OKUPANTAI?

Hitleriniai okupantai jau 
išžudė ir nukankino tūks
tančius lietuvių. Tūkstan
čius pajėgiausių Lietu v. vy
rų ir moterų jie prievarta 
išvarė į frontą ir išvežė į 
hitlerinę katorgą.

Provokaciniais šmeižtais 
niekindami tarybų valdžią 
vokiečiai stengiasi prideng
ti masinį lietuvių vežimą iš 
Lietuvos ir palengvinti lie
tuvių tautos naikinimo dar
bą.

Karą vokiečiai jau pra
laimėjo. Raudonoji Armija, 
kurios eilėse kaujasi ir mū
sų broliai lietuviai savo da
liniuose, sėkmingai valo ta
rybinę žemę nuo fašistinių 
grobikų. Raudonoji Armija 
vien per paskutinį mėnesį 
išvadavo Bielgorodą, Orio
lą, Charkovą, Novorosijs- 
ką, Taganrogą, Poltavą, 
Mariupolį, Černigovą, Smo
lenską, Roslavlį. Išvaduotas 
svarbiausias Tarybų Są
jungos akmens anglies ir 
pramonės rajonas — Don- 
basas ir eilė kitų turtingo
sios Ukrainos rajonų. Mū
sų sąjungininkai — anglai 
ir amerikiečiai išvalė nuo 
priešo Šiaurės Afriką, Si-

je. Nuo didelių Raudono
sios Armijos smūgių, su- • 
duotų fašistinei kariuome
nei praėjusią žiemą ir šią 
vasarą Tarybų Sąjungos— 
Vokietijos fronte, ėmė by
rėti Hitlerio sulipdyta fa
šistinių nusikaltėlių sąjun
ga. Italija jau atsimetė nuo 
Hitlerio ir drauge su są-

ka-jungininkais pradėjo 
riauti prieš Vokietiją.

Broliai!
Artėja galas vokiškai 

vergovei. Nebijokite oku
pantų gąsdinimų.

Tarybų valdžia — tai jū
sų valdžia. Niekas ir nepa
galvos nubausti jus už tai, 
kad nepasitraukėte iš Lie
tuvos, kai atėjo vokiečiai. 
Mes' žinome, kad jūs nesu
gebėjote išeiti su Raudoną
ja Armija. Mes žinome, 
kiek jūs prisikentė j o te po 
sunkiu vokiečių batu. Da
bar jūsų išvadavimo valan
da arti.

Laukite Raudonosios Ar
mijos atėjimo ir visomis 
priemonėmis padėkite jai 
kovose prieš hitlerininkus.

Neleiskite vokiečiams 
grobti jūsų javų ir gyvulių. 
Nesileiskite išvežapni iš 
Lietuvos į vokišką vergo
vę. Priešinkitės hitlerinei 
mobilizacijai. Padeginėki
te vokiečių šaudmenų san
dėlius. Padėkite Lietuvos 
partizanams triuškinti fa
šistinius galvažudžius!
1943 m. spalis.

Gavome lapelį, kurį išleido Lietuvos Komunistinio 
Jaunimo Sąjungos Centro Komitetas 1943 metų spa
lių mėnesį. Jisai taikomas į tam tikrą dalį Lietuvos 
jaunimo, patekusio į nacių apgavystę. Lapelis pava
dintas: “Į Lietuvos jaunuolius, tarnaujančius vokiečių 
policijoj ir savisaugos daliniuose.” Jie raginami atsi
peikėti ir grįžti į darbą savo tautai.

Atsišaukimas skamba:
Lietuvė motina savo pie

nu jus žindė, lietuviškomis 
dainomis jus lopšyje migdė, 
skiepijo jums meilę savo 
tautai, savajam kraštui. 
Jūs mitote lietuviška duo
na, malšinote troškulį lie
tuviškų upių ir šaltinių 
vandeniu. Dabar jūs užmir
šot savo tėvynę, išdavėt sa
vo tautą, stojote tarnauti 
vokiečiams — aršiausiems 
lietuvių tautos priešams. 
Jūs pardavėt savo garbę ir 
sąžinę už 35 gr. burokinio 
marmelado, 250 gr. duonos 
iš beržinių piuvenų, už lėk
štę dvokiančios sriubos, vo
kiečių įsakomi jūs žudote 
savo brolius, plėšiat savo 
tėvus, nesigailit nei vaikų, 
nei moterų. Sunkūs yra jū
sų prasikaltimai prieš lie
tuvių tautą ir tėvynę. Vo
kiškieji banditai stengiasi 
dar labiau suteršti jūsų są-

Trečias Siuntinys Dovanų 
Lietuviams So v. Sąjungoje

NUPIRKTA:
10,000 Razor Blades $95.00
20 cartons Powdered Milk 105.60
516 pkgs. (7 oz. each) Smoking Tobacco; 252 pipes;

960 pkg. Cigarette Paper
36 Childrens Jackets 
Clothing

1272 prs. Stockings.
48 Shirts
24 pr. Overalls (corduroy).
24 Pants
17 Slips
306 panties.
558 vests.
342 Bloomers. 

School Supplies
36 Reams Bond Paper
10 gross Erasers.
1 gross No. 741 pkg. Mongol Colored Pencils.
1212 Composition Books.

225 Packages (Family pkg. thru RWR)
336 jars of Wilson BV Bullion Paste
3000 large bars of Ivory Soap
17 cartons Egg Noodles; 6 cans of Dried Vege

tables; 2400 capsules of Chicken Fat; 2 
of Soup Seasoning

924 pkg. Needles; 16 dz. Spools Thread 
440,000 pkgs. Raleigh Cigarettes

164.52
237.00
708.85

230.22

607.50
63.00

261.66

tins
137.26
44.54

1,000.00

Viso $3,655.15

yra

SURINKTA:
136 pr. Shoes.

4< Knifes.
14 Combs.
10 Tooth Brushes.

5 pr. Half Soles.
1 Shaving Kit.

5 Cartons Cigarettes.
311 Bars Soap.
141 lb. Sugar.

58 Cans Milk.
88 cans Veg. and Fruits.
33 pkg. Raisins, Tea.

153 Pencils.
12 Writing Pads.

6 bx Crayons.
8 Erasers.

10 Penholders.
12 Fountain Pens.

2 pr. Scissors.
5 Compasses and 

Protractors.
170 odd items.

95 Womens Coats.
614 Womens Dresses.

I 153 Womens Blouses.
68 Womens Skirts.
29 Mens Suits.
93 pr. Trousers.

> 61 Vests.
56 Jackets.
72 Coats.
80 Shirts.

137 pr. Gloves.
314 pr. Socks.
103 Scarfs.

99 Caps, Hats, Helmets.
173 pr. Underwear.
281 pkg. Blades.
222 razors.

27 Hair Clippers.
477 Sweaters and Jackets.

79 Ties.
104 Handkerchiefs.

■ 36 Towels.
Kaip žinote, pirmas ir antras dovanų siuntiniai jau 

yra pasiekę mūsų brolius ir sesutes anoje pusėje vande
nyno ir už jas jie amerikiečiams yra nuoširdžiai dėkingi.

Šis trečias siuntinys irgi jau išvežtas ir tikimės, kad 
ir jis laimingai pasieks savo destinaciją.

Ketvrtas siuntinys jau pradėtas ruošti ir visi yra ra
ginami tuojau aukoti, rinkti ir siųsti dovanas šiam siun
tiniui.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas
J T • f

žinę. Jie nori jus įtikinti, 
kad jūs visam amžiui suri- 
šote savo likimą su jais ir 
dabar jau negalite nuo jų 
atsikratyti. Meluoja hitle
riniai šunes!

Vokiečių likimas
nuspręstas. Kiekvienam ir 
iš jūsų aišku yra, kad Hit
leris karą jau pralaimėjo, 
ir kiekvieną dieną, Raudo
nosios Armijos daužomas, 
jis darda vis arčiau galuti
nės katastrofos. Jį ir jo 
banditiškas gaujas laukia 
rūstus atpildas už visas 
kraujo ir ašarų jūras, ku
riom jis patvindė mūsų že
mę. Bet jūs esate kilę iš 
lietuvių liaudies, ir tėvynė 
motina nenori taip greit iš
sižadėti savo sūnų — pa
klydėlių. Ji rodo jums ke
lią atpirkti savo nusikalti
mus, nuplauti juos juodu 
vokiečių krauju!

Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo 
pirmininko J. Paleckio, Lie
tuvos TSR Liaudies Komi
sarų Tarybos pirmininko 
M. Gedvilo ir Lietuvos Ko
munistų Partijos (bolševi
kų) Centro Komiteto sek
retoriaus A. Sniečkaus pa
sirašytame atsišaukime į 
jus sakoma: “...Tačiau Ta
rybų valdžia jums dovanos, 
jei jūs imsite sąžiningai 
tarnauti lietuvių tautai, 
Tarybų Lietuvai.”

Tarybų vyriausybės pa
žadas yra šventas. Tai jau 
suprato šimtai policininkų 
iš lietuvių tarpo, kurie bė
ga iš vokiečių igulų ir sto
ja į partizanų būrius. Vo
kiečiai gąsdina jus, kad 
partizanai jūsų nepriimsią, 
sušaudysią.

Netikėkite vokiečių Ap
gaulei! Štai ką rašo buvęs 
policininkas Kumštys iš 254 
E batalijono stojęs į parti
zanų būrį: “Partizanai pri
ėmė mane labai gerai, o kai 
jie įsitikino, kad aš dorai 
noriu kautis prieš vokie
čius grąžino man ginklus ir 
elgiasi su manim kaip su 
draugu. Aš einu kartu su 
jais uždavinių atlikti, vyk
dau partizanų būrio vado 
įsakymus ir niekas nei kar
to man neprikišo mano 
praeities.”

Partizanai priims kiek
vieną iš jūsų ir duos jums 
galimybės kova prieš vo
kiškuosius banditus užka
riauti teisę į garbingą ir 
dorą gyvenimą karui pasi
baigus.

Delsti toliau nebegalima. 
Raudonoji Armija puola ir 
žiemą ir vasarą. Per vasa
ros puolimus Raudonoji 
Armija išlaisvino iš vokie
čių jungo šimtus didžiulių 
miestų, tūkstančius gyve
namų vietovių, pasistūmėjo 
šimtus kilometrų į vakarus 
Vyksta masinis vokiečių iš
vijimas iš tarybinės žemės. 
Ne šiandien, tai rytoj ir 
mėlynojo Nemuno pakran
tėmis sudundės Tarybinės 
patrankos. Likimas jūsų — 
jūsų rankose.

Arba jūs šiandien mėšit 
tarnavę vokiečiams, padė
si t lietuvių jaunimui slėptis 
nuo vokiečių mobilizacijų,

Jau prieš kiek laiko Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetas aplaikė nuo Ohio lietuvių per J. žebrį didelę su
mą pinigų, būtent, $2,500. Tai suma pinigų, kuriuos 
Ohio geraširdžiai lietuviai sudėjo nupirkimui lietuviams 
raudonarmiečiams ambulanso. Kai paskui paaiškėjo, kad 
ambulansai įeįna į Amerikos teikiamą Raudonajai Armi
jai pagelbą “lend-lease” formoje, jųjų komitetas plana
vo nupirkti X-Ray mašiną ir pasiųsti lietuviškiems pul
kams. Tą darbą atlikti bandė Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetas. Tačiau kol kas ir čia pastangos nepavyko 
ir ta didžiulė krūva pinigų tebesiranda Komiteto ižde. 
Pasirodo, kad X-Ray mašina arba “unit” kaštuotų net 
penkius tūkstančius dolerių.

Tuo reikalu tarėmės su Russian War Relief žmonėmis 
ir jie patarė už tuos pinigus nupirkti kitų taip labai rei
kalingų daiktų lietuviams raudonarmiečiams, už kuriuos 
jie Ohio lietuviams bus taip jau lygiai dėkingi, kaip kad 
ir už ambulansą arba X-Ray mašiną.

Vardu lietuvių raudonarmiečių ir visų kovotojų už 
žmonijos laisvę, Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas 
taria didžiausią padėką Ohio lietuviams ir jųjų nuošir
diems veikėjams, kurie tą kampaniją taip energingai ir 
nuoširdžiai pravedė. Komitetas pasistengs patirti, kas 
tuo tarpu lietuviams raudonarmiečiams yra reikalin
giausia, tatai nupirks ir pasiųs vardu Ohio lietuvių, kai
po jų dovaną drąsiems lietuvių tautos kovūnams.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas.

Ohio Lietuvių Vienybės Konf., laikytoje Vas. 27 d., 
Clevelande, Dalyviai Suaukavo Pundeliams 

Lietuvių Raudonarmiečių
P. Metelienė, 944 Evangeline Rd.
T. Dominaitienė, 244 EI 218 St.
A. Gendrenienė, 8113 Korman Ave.
M. Geibienė, 3221 Archmere Avė.
A. Karalienė, 659 E. 91 St.
J. Brazas, 944 Boughman St. Akron, Ohio
S. Seimonas, 1212 E. 176 St.
P. Botyrius, 2272 Taylor Rd.
K. Puišis, 944 Boughman St., Akron, Ohio
Juozas Stripeika, 944 Evangeline Rd.
B. Daren, 1272 E. 71 St.
A. Grinius, 944 Evangeline Rd.
J. Endrijauskas, 1944 Evangeline Rd.
J. Bagužis, 1111 E. 71 St.
B. Kulvinskas, 18203 Waterloo Rd.
P. Chepla, 950 Rondel Rd.
K. Skupas, 1014 El 74 St.

dėlei

3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

Viso

Portlando Lietuviai Remia 
Lietuvos Žmones

-Gerbiamas Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komitetas!

Čionai prisiunčiu $110 
money orderį. Surinkta ant 
blankos. Ši auka paskiria
ma Lietuvos Raudonajai 
Armijai, kuri šiandien ko
voja sykiu su Sovietų Są
jungos Raudonąja Armija 
prieš nacizmą ir fašizmą. 
Ir taip mes lietuviai jau ne
užilgo išgirsime, kad ta ar
mija išlaisvino mūsų seną 
tėvynę Lietuvą iš po žvė
riškos nacių vokiečių lete
nos. Ir kas išgelbės Lietu
vos žmones iš vargo ir ba
do, jei ne Sovietų Sąjunga 
su savo Raudonąja Armija 
ir Lietuvos armija?!

Tai, draugai, mes nei vie
nas neturėtume atsisakyti 
nuo aukojimo; kožnas vie
nas lietuvis turėtų prisidė
ti prie tokio darbo.

Tai šie draugai aukojo 
dėlei lietuvių raudonarmie
čių:

S. D. Palinauskiai iš Ore
gon City $25.
J.S.Stupurai, Portland $10.
Po $5: Joe Urbon, George 

Monoff, Jim Yoke, A. Pet-

sabotuosi! visus vokiecit 
privalomus įsakymus, teik

sit -žinias partizanams, su 
ginklu rankose išeisit į 
partizanų būrius kautis 
prieš vokiškuosius grobi
kus — tuom jūs atkariau
si! sau gyvybę ir garbę at
eičiai, teisę į taikų kultū
ringą gyvenimą 
Lietuvoje.

Arba — partizanų kulka 
į galvą, rūstus liaudies tei
smas, amžinas prakeikimas 
ir Judošiaus vardas, gėda 
užtraukta visai giminei.

Rinkis, jaunuoli, tarnau
jąs vokiečių policijoj! Lai- 
1 11*1

Tarybų

Perskaitęs duok kitam.

Apie d. K. Kapičiauską
Drg. K. Kapičiauskas mirė j

vasario 9 d., Wilson Memo- -1
rial ligoninėj. Sirgo tik porą 
dienu plaučių uždegimu. Pa- J
laidotas vasario 12 į Glenwood |
kapus patarnaujant laidotuvių |
direktoriui Laskowsky. Paly- q
d o vų susirinko daug, nors oras 
pasitaikė prastas — snigo ir 
šalta buvo. Velionio grabą 
puošė daug gėlių vainikų nuo 
giminių ir draugų.

Drg. J. Vaičekauskas paša- • « 
ke atitinkamą atsisveikinimo 
prakalbėlę. Velionis buvo Lie- 
tuv. Literatūros Draugijos 20 ■
kuopos narys, priklausė prie 
Šv. Juozapo Draugystės ir Šv. 
Roko Draugystės, kuri yra | 
Montello, Mass., mieste, nuo
širdus demokratinio veikimo 
rėmėjas.

rašunas, Anton Bruchas, 
M.. Jonikaitis, V. R. Sma- 
linskiai, F. V. Ulskiai, Ore
gon City, Ore., Dr. H. S. R. 
Buch, Hillisbon, Ore., L. Ja- 
zelskienė, Oregon City, 
Ore., S. Daniel, W. A. Mur
phy, Jim Karbanski, Tony 
Ulski. J. Sližes, Portland, 
$3. Po $1: A Rimkus, J. 
Mathews, Sherwood, Ore.

Iš viso pasidarė vienas 
šimtas ir dešimts dolerių. 
Tai visiems aukotojams 
širdingai ačiū.

Vasario 20 d. draugai F. 
V. Ulskiai, Oregon City, 
buvo surengę didelius ir 
gražius pietus, ir tie pietai 
buvo kaipo jų sūnaus Tony 
Ulski išleistuvės į Dėdės 
Šamo laivyną. Tony jau ne
užilgo išeina į laivyną. Tai 
laimingos kloties tam mūsų 
jaunuoliui. Ir per tą vaka
rėlį tapo surinkta ant tos 
pačios blankos $47 dėlei 
lietuvių raudonarmiečių. Ir 
dar draugai sumetė 23 do
lerius dėlei Tony, kuriam 
už tuos pinigus bus nupirk
ta rašoma plunksna ir pai
šelis.

Ačiū visiems už aukas ir 
labai ačiū draugams F. V. 
Ulskiams už jų tokias gra
žias aukas. Taipgi ačiū ir 
muzikantams, kurie publi
ką palinksmino, tai H S. R. 
Bush, Joe Sherins ir J. 
Urbonui.

Vasąrio 12 dieną draugų 
sūnus

Dė- 
da- 
bus

V. R. Smalinskių 
John Smalinski išėjo į 
dės Šamo armiją. Tai 
bar drg. Smalinskių 
jau du sunite armijoj. Ge
riausio pasisekimo tiems 
mūsų jaunuoliams.

Portland, Ore

K. KAPIČIAUSKAS
Iš Lietuvos buvo iš Šukionių 

kaimo, Vabalninką parapijos. .. į 
Į Ameriką atvažiavo apie 35 
metai atgal į Bridgewater, i 
Mass., apsivedė su Veronika 
Vaižmožiute ir apsigyveno 
Montelloj. Ten išgyveno apie J 
10 metų.

Atvykę į Binghamton išgy- 1 
veno apie 17 m., dirbo Endi- 
cott Johnson Co. čeverykų 
dirbtuvėj, šeimynoj labai gra
žiai sugyveno. Jų dukrelė pri
klauso prie LDS 6 kuopos. Ve
lionis turėjo daug draugų, kaip 
tarpe lietuvių, taip ir kitų tau
tų. Nuliūdime paliko žmoną 
Veroniką ir dukrelę — Ade- 
.lę, 2 brolius — L. Kapičiauską 
Brocktone, Mass, ir Juozą, ku- ’ ' 
rio antrašo nežino, sesutę E. 
Atkočiunienę, Rockland, Mass, 
ir vieną sesutę ir brolį Lietu
voje.

Drg. Kapičiauskiene ir duk
relė Adelė širdingiausiai dė- 
kavoja už simpatijas ir pa
galbą nuliūdimo valandoj, už 1 
gėles LLD 20 kuopos nariams, 
kurie aukavote. Draugės N. 
Garnienė ir A. Kireilienė su- 
kolektavo $7 ir prisiuntė vai
niką su aukavusių vardais. 
Taipgi dėkoja giminėms Atko- 
čiunienės šeimai už vainiką, 
brolio L. Kapičiausko šeimai ir 
draugams J. II. Wezems, W. 
M. Pundžiams, J. A. Uogen- 
tams, V. E. Čekanauskams, V. , - 
Kaminskienei, A. J. K. Nava
linskams, J. A. Undrejunams, 
J. K. Vaičekauskams, F. Stiles. 
Buvo gėlių iš trijų dirbtuvės 
kambarių ir nuo mergaičių 
grupės.

Drg. V. Kapičiauskiene, sa
vo mylimo vyro atminčiai au- 
kavo $10, kurių $5 paskyrė' 
dienraščiui Laisvei, nes velio- , J 
nis per ilgus metus buvo Lais- į 5 
vės skaitytojas, ir $5 Lietuvos 
gynėjų nuo fašistų pagalbai, 
tai yra lietuvių pulkams Rau
donosios Armijos eilėse.

Ilsėkis, drauge Kaži. J 
šaltoj žemelėj ramiai, o 
draugai tęs idėjos darbą, 
škiame didžiausią užv\ 
nuliūdimo valandoj drg. \ 
Kapičiauskienei ir dukrelei 
Adelei. A. J. K.♦ Navalinskai.

RAUMENŲ 
SKAUSMAS

tavo

Johnson’s Red Cross Plaster 
padeda atliuosuot nugaros 
skausmus ir kitus raume
nų skausmus ir gėlimus, 
dėl šių priežasčių—
• Palaiko ir priduoda kūnui 

žilumos.
• Suteikia spaudimo ir atramos.
• Patiekia ivelnaus vaisto be 

dvoko ar drabužių sutepimo.
• Duoda nuolatinj nejuntamą

Masažą.

Red Cross Plaster
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Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

I 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

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

kad visados bus patenkinti,

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. S©

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE S
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. *

Telefonas EV. 4-8698

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

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

Ketvirtas Puslapis UiaV«, Lithuanian Daily Antradienis, KoVo Ti, f931
ox

AUDRŲ PAGIMDYTI
Į 2-11-44 N. OSTROVSKIS —23—

LOW ELI ., MASS

(Tąsa)
— Ko tu tyli, Saročka? — paklausė 

tatė.
— Špilmanas mane išvarė iš dirbtu

vės.
— Už ką? — suriko kone visi kartu. 

Tik Moišė tyli.
— Už tai, kad aš pavadinau jį krau

geriu.
Moišė nežino, kas tai yra “krauge

rys”, bet tai, tu r būt, baisu.
— Argi tu manei, jog tau už tai algą 

pakels? — mamės balsas piktas. Ji ne
myli tetos r Saros.

— Tau atrodo, Fira, kad aš turėjau 
tylėti? Jis kiekvieną mėnesį mažino mū
sų uždarbį, vertė dirbti po keturiolika 
valandų per dieną. Pats turtėjo, o iš 
mūsų skatikus plėšė. Gyvatė šlykščioj!!

— Kaip gi dabar bus? Mes manėme 
su tavo alga kitą mėnesį už butą^Abra- 
macheriui užmokėti, — išsigandęs - pasa
kė senelis.

— Kas jai rūpi? Ji gyvena savo gal
va, turi savo puikybę.... Vos ne kilmin
goji ponia! Ji gali išplūsti šeimininką, o 
rytoj neturės ko valgyti. O gal tikiesi, 
kad tave brolis su tėvu išmaitins? — 
šaukia mamė.

Moišė išsigandęs žiūrėjo į ją. Ji lie
sa, aštri nosis. Mamė visada serga ir 
visada pyksta.

— Nereikia bartis, Fira. Jeigu na
muose nelaimė, tai nuo barnių nesuma
žės.

Tai kalba senelis. Jis myli tetą Sarą 
ir Moišę. Senelis — senas senas. Jo 
barzda ilga, balta. Antakiai pikti, o a- 
kys geros. Senelis visada sėdi susilenkęs, 
todėl ir jo nugara kreiva.

Kažkas beldžiasi į duris. Štai, jos atsi
veria, ir Moišė mato žymųjį dėdę Abra- 
macherį. Visi taip pat žiūri į jį ir tyli.

Galiausiai senelis prašneko.
— Labas vakaras, pone Abramacheri! 

Sėskitės, prašau! Fira, uždek žvakę.
Moišė nori paklausti senelį: argi šian

dien šeštadienis? Tačiau jis bijo žymio
jo dėdės.

— Aš užėjau paklausti jūsų, Michel- 
sonai: ar jūs manote mokėti už butą, ar 
aš turiu griebtis kitų priemonių? —pa
sakė žymusis dėdė.

— Palaukite truputį, pone Abrama
cheri. Būtinai užmokėsime! Tik dabar 
pinigų nėra. Nė markės! Patys žinote— 
sunku dabar vargšui žmogui. Ką uždir
bi, tą pravalgai. Štai, manėme, Sara 
gaus algą, tačiau ją ponas Špilmanas at
leido.4.* — tyliai atsako senelis.

Dėdė pasižiūrėjo į tetą Sarą. Jis pa
našus į riebų katiną, kuris tupi ant tvo
ros ir dėbčioja į žvirbliukus. Gudrus ka
tinas! Rodos, miega, o viską mato. Ir 
kai tik žvirblis nutūps ant tvoros, jisai 
—capt letena!.... Ir dėdės ūsai, kaip ka
tino.

— Visa tai mane maža tedomina. Aš 
klausiu: kada užmokėsite už butą?

Jisai dedasi kepurę. Kad greičiau jis 
išeitų!

— Jeigu ryto neužmokėsite už visus 
keturis mėnesius iš karto šešiasdešimt 
markių, tai poryt jau nuomosite butą 
gatvėje.

— Kaip tai gatvėje? Juk tenai jau 
žiema! Bijokite dievo, pone Abramache
ri. Juk turite širdį! Jūs taip pat žydas! 
—pravirko senelė.

— Pirmiausia — aš namo savininkas. 
Dievui ir neturtingiems žydams aš kiek
vieną mėnesį aukoju daugiau, negu jūs 
man skolingi. Tačiau jei galvojate, kad 
žydas žydui neturi mokėti už butą, tai 
labai klystate, — sako dėdė.

— Koks ten butas? Tatai karstas!— 
tatė taip suriko, jog Moišė net sudrebė
jo.

— Cha! Karstas? O jus už penkiolika 
markių norite rūmuose gyventi?... Na, 
aš viską pasakiau. Kad rytoj man būtų 
pinigai! Be to, iš viso pasiieškokite kur 
kitur gyventi. Aš nesirengiu savo na
muose laikyti nedėkingus akiplėšas, — 
ir dėdė pasisuko į duris.

Mamė šoko iš paskos.
— Palaukite, pone Abramacheri! Ne

pykite ant vyro už tuos žodžius. Mes 
žmonės nemokyti, gal ir nemokame kaip 
reikiant pasakyti. Jūs jau atleiskite, 
pone Abramacheri! Žinoma, mes užmo
kėsime!... O gal dalį pinigų kaip nors 
atidirbsime? Ar jūs, pavyzdžiui, samdo
te skalbėją? Aš galiu plauti jūsų skal
binius... Gal reikia ką nors pasiūti poniai 
Abramacherienei ir dukrelėms? Tatai 
Sara gali padaryti, — gailiai maldavo 
žymų dėdę mamė.

Dėdė dar kartą pasižiūrėjo į tetą Sa
ra ir atsakė:

— Tiek to, palauksiu dar keletą die
nų... Tegu ji, — pirštu parodė į tetą Sa
rą, — rytoj ateina pas mane į kontorą. 
Gal atsiras jai darbo... Tačiau vis tiek 
ruoškite pinigus... — Ir žymusis dėdė iš
ėjo.

Moišė labai nori jam iš paskos iškišti 
liežuvį, tačiau jeigu pamatys mamė, vėl 
nusuks ausis, kaip rytą, kai jis katei 
prie uodegos pririšo dėžutę su medinė
mis vinutėmis.

Tik vėlai naktį sugrįžo Zigmantas Ra- 
jevskis į mažąjį kambariuką; Jadvyga 
neramiai sekė jį. Naktį, apkabinusi jį, 
šnibždėjo:

— Aš taip retai tave matau... Vėl,

LDS 110-ta Kuopa Veikime
Kovo 4 dieną, LDS 110-ta 

kuopa savo tvarkingame susi
rinkime, padarė du labai ge
rus nutarimus, būtent: smar
kiai darbuotis naujų narių, ga
vimo vajuje ir finansiniai pa
gelbėti Amerikos Raudonajam 
Kryžiui šiame kariniame lai
ke.

Vajaus klausimas buvo pla
tokai apkalbėtas. Prisiminta, 
kaip pereitais metais mūsų vei
klusis vajininkas draugas Jo
nas Daugirda prirašė net 12 
narių į kuopą. Tai buvo jo gra
žus pasidarbavimas. Už tą rū
pestingą pasidarbavimą šis su
sirinkimas atidavė Daugirdai 
daug kredito. Ir turint tokį 
veiklų vajininką, kuopa ir šia
me vajuje išrinko draugą Dau
girdą tam darbui vesti. Gi vi
sų kitų draugų ir draugių yra 
pareiga gelbėti vyriausiam va- 
jininkui.

Po susirinkimo — ant ryto
jaus — Daugirda man sakė, 
jog jau turi vieną naują narį. 
Tai puiku, tai gražu! Išrodo, 
kad ir šiais metais gerokai 
kuopą paauginsime.

Gi Raudonojo Kryžiaus 
klausime, tai nutarta būsian
čio bankieto visą pelną skir
ti Raud. Kryžiui. Bankietas 
įvyks kovo 19 dieną, 2 valan
dą po pietų, Lietuvių, Piliečių 
Kliube, 338 Central St. Suren
gimo komisijoj smarkiai dar
buojasi mūsų veikliųjų drau
gių būrelis. Būtent:. U. Dau
girdiene, U. Puskunigienė, M. 
Čiuladiene,
M. Žaliene, E 
Janauskienė, K.
A. Paulenkienė. 
iš devynių.

Šios devynios
ruoš gerinusį bankietą, kuris 
bus lygus mūsų geriesiems pa
rengimams.

šiandieną Raudonasis Kry
žius kariniuose reikaluose at
lieka labai didelius darbus; jis 
savo pastangomis išgelbsti mi
lijonus gyvasčių sunkiai su
žeistųjų karių mūšių laukuose. 
Draugo Juliaus Palubinsko žo
džiais tariant : “Tai mes mili
jonus gyvasčių sutaupome vei
kiant per Raudonąjį Kryžių.”

Taip. Ir šis parengimas su
teiks geroką paramą. Mūsų 
pažangiosios lietuviškos orga
nizacijos, k. t.: LDS, LLD, L. 
P. Kliubas ir Liet. Sūnui ir D. 
Draugija, jau ne kartą yra ge
rai. parėmusios Amerikos Rau
donąjį Kryžių. Taigi, kovo 19

dieną gražiame parengime tu
rėtų visi lietuviai dalyvauti ir 
tuomi parodyti savo lojalumą 
teikiant paramą tai įstaigai, 
kuri yra nepavaduojama šia
me mūsų pergalingam^ kare.

Prakalbos Pavyko Gerai
Kovo 5 dienos vakare, L. 

P. Kliubo svetainėlėj, LDS 
vietine kuopa turėjo surengus 
prakalbas. Kalbėjo LDS Cen
tro sekretorius draugas Jonas 
Gasiūnas iš Brooklyn, N. Y. 
Kalbėtojas aiškino pasaulinio 
karo eigą, pažymėdamas, kaip 
visuose taip vadinamuose fron
tuose Jungtinės Tautos laimi, 
kaip Raudonoji Armija perga
lingai muša ir šmotais triuški
na Hitlerio razbaininkiškas 
gaujas ir vis stumiasi artyn 
prie Lietuvos išvadavimo. Ga
siūnas čia gerai dėstė Lietuvos 
išliuosavimą ir jos gražią atei
tį Sovietinėje santvarkoje, ir 
todėl šiame klausime iššaukė 
smarkų delnų plojimą.

Kalbėtojas gerai kalbėjo ir 
kituose klausimuose, būtent: 
naminio fronto reikaluose, rė
mime prezidento F. D. Roose- 
velto administracijos, rėmime 
Raudonojo Kryžiaus. Aiškino, 
kaip Kairo, Maskvos ir Tehe
rano didžių tautų konferenci
jų tarimai vykdosi gyvenimam 
Iš kitos pusės, kaip visokie re
akcininkai, įskaitant ir lietu
viškus 
veikia 
tuomi 
pultį.

Nemažai publikos susirinko 
pasiklausyti draugo Gasiūno 
prakalbos. Po draugo Gasiūno 
prakalbos, paprašėme žmonių 
kiek nors aukų Lietuvos gel
bėjimo reikalams.

Kadangi tą dieną, prieš pra
kalbas, jau tūli draugai buvo 
pridavę savo dalį Lietuvos rei
kalams, tai pačiose prakalbo
se sudėjo $14.10. Su aukomis 
apsiraminus, pirmininkas J. 
Karsonas pakvietė publiką 
duoti kalbėtojui klausimus, jei
gu kas turi. Na, ir buvo daug 
ir gana rimtų klausimų, į ku
riuos drg. 
jo, plačiau 
lykus.

Tai taip

ševičia, B. čiulada, Ch. Koju- 
tis, V. čiulada, A. Drazdaus- 
kas, S. Urbonas, J. Puskunigis, 
M. čiuladiene ir U. Daugirdie
nė.

Po 50c: A. Rutkauskas, J. 
Palubinskas, J. Dziedulionis.

30c aukojo Jurevičius; 25c 
R. čiulada. Gi mūsų jaunutė, 
6 metų amžiaus narė, Anna 
Bellegarde aukojo 5c. Anutė 
su savo bobute K. Urboniene, 
dalyvavo šiose prakalbose ir, 
kadangi ji gražiai kalba lie
tuviškai, tai suprato, kad rei
kia paaukoti svarbiam tikslui. 
Ačiū visiems aukojusiems šiam 
svarbiam tikslui.

J. M. Karsonas.

Pittsburgh, Pa.
Svarbūs Įvykiai

sekmadieniais 
Pittsburghe, 

labai svarbūs

kovo, 2-rą va-

smetonnacius, suka ir 
hitlerizmo naudai, kad 
atitolinti fašizmo pra-

Paskutiniais 
kovo menesį, 
įvyks lietuvių 
parengimai.

19-ta diena
landą po pietų, Lietuvių Moks
lo Draugijos svetainėje, 142 
Orr St., Pittsburgh, Pa., yra 
rengiamas koncertas ir pra
kalbus. Susidės iš muzikos, 
dainų ir gerų kalbėtojų. O va
kare, nuo 6-tos valandos bus 
puikus bankietas.

Tai bus labai svarbi sueiga 
visų Pittsburgh© ir apylinkės 
lietuvių; toj sueigoj įteiksime 
dovaną Amerikos Raud. Kry
žiui ir Lietuvos Raudonajai

M. Palubinskienė,
Mikalopienė, Z.

Urboniene ir
Tai komisija

Raitėsi, Kaip Karštom Žarijom jiem pavėlino tai daryti. Pirm. 
Užpilti paaiškino, kad jis nieko neži

nojęs, iki pamatęs lapelius su 
Kovo 2 d. įvyko Raud. Kiy- komiteto vardu. Suradęs kal- 

žiaus ir Karo Pergalės Komi-: tininkus, įsakė lapelius atšauk- 
teto susirinkimas. Bediskusuo-'ti. Tuomet tie “generolai” be 

armijos, turėjo užsisakyti ki
tus lapelius tik su: “kviečia 
komitetas,” o su Raud. Kry
žiaus kom. vardu lapelius at
šaukė.

Delegatai vėl klausia pirm., 
kas taip sauvališkai pasielgė 
be komiteto žinios? Tuomet,

jant būdus, kaip pasekmin- 
giausia pravesti Raud. Kry
žiaus kampaniją, iškilo aikš
tėn, kad grupė smetonininkų, 
garsinimui savo rengiamo jo- 
marko (kovo. 5 d.) naudoja 
šio komiteto vardą. Delega
tai klausė pirmininko, kas

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraustos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000,
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki

w« . 60 metų amžiau^.
įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 

hlankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
41,9 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

AŠ noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

Antrašas

Nėra mano širdyje ramybės — vis bijau 
dėl tavęs! Taip, matyti, man gimstant 
lemta... Kai sugrįžai, savo laime neti
kėjau. Juk tiek metų—suprask, Zigman
tai, tiek metų! — viena be tavęs....

(Bus daugiau)___________________
paraudęs it vėžys, pašoka Wm. 
Paschall ir sako: “Kaip sako, 
aš naujas iždininkas, kaip sa
ko, mes turėjome susirinkimą, 
aš mislinau, kad tas, kaip sa
ko, susirinkimas buvo Raudo
no Kryžiaus, tai, kaip sako, ir 
liepiau Gusčiui taip plakatus 
padaryti.”

O tas susirinkimas buvo 
grupės smetonininkų, pasiva
dinusiais “Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga” ir tą Paschall ge
rai žinojo. Bet, kad išgelbėti 
savo kolegas iš nelaimės, per
sistatė savęs kvailiuku, prisi
imdamas tą kiaulišką pasiel
gimą ant savęs. Po šitokio pa
siaiškinimo, delegatai vienas 
po kitam davė karčios kriti
kos tiem smurto garbintojams. 
Komiteto pirm, irgi pabarė už 
tokį negražų pasielgimą, pa
grasindamas, kad jei kas kitą 
sykį taip padarys, bus praša
lintas iš komiteto ir pareika
lauta, kad draugystė išrinktų 
kitą delegatą jo vieton.

, Visu to “pipirinimo” laiku 
į smetonininkai raitėsi, kaip 

karštom žarijom užpilti, že- 
; maitis keletą kartų bandė at

sikirsti, bet, negavęs progos, 
vėl turėjo atsisėsti.

Baigiantis susirinkimui, tiek 
gavę nuo delegatų “pipirų.” 
dar drįsta prašyti, kad dele
gatai užgirtų jų rengiamą 
kermošių. Bet užgyrimo nega
vo.

sėkmingai įvykdin- 
tos pas mus prakalbos. Varde 
LDS 110-tos kuopos karštai 
dėkodamas žmonėms už au
kas, čia paduodu ir vardus au
kojusių prakalbose.

Aukojo sekančiai:
Po $1: J. Blažonis, J. Gice- 

vičius, A. Paulenkienė, P. Lip-

Reporteris.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyruti, geri ausiu 
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.

CHARLES J. ROMAN
..........................(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Armijai, kuri kovoja Sovietų 
Raudonosios Armijos eilėse.

Į koncertą įžanga nemoka
ma, tik kas norės dalyvauti 
bankiete, tai bus $1. Yra kvie
čiami visi dalyvauti!

Antra yra šaukiama labai 
svarbi konferencija, 26-tą die
ną kovo, 1-mą valandą po pie
tų, LMD svetainėje, 142 Orr 
St., Pittsburgh, Pa.

Konferencija yra šaukiama 
Demokratinės Tarybos laiki
no komiteto. Konferencija iš
dirbs planus ir išrinks pastovų 
komitetą. Pradėsime darbą 
gelbėjimui Lietuvos, kaip greit 
Lietuvos kraštas bus išlaisvin
tas iš po okupantų vokiečių.

Mes, Amerikos lietuviai, ga
lime paduoti pagelbos ranką 
savo broliams ir sesutėms Lie
tuvoje ir visų būtina pareiga 
tą padaryti. Dalyvaukime ta
me pasitarime visi vieningai.

Komitetas.F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661GREEN STAR BAR & GRILL S
I

NED ALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone 2-8342
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Antradffenia, Kovo- 14‘ 1944

Slaptas Radijas Saukia 
Italus Sukilti Prieš , 

Vokiečius

Jungi. Valstijų Bomba 
nėšiai Perkirto Romos 

Geležinkelius

Eauvc, Lithuanian Daily New!

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

' Penktas Puslapi*

Maskva. — Čia buvo gir
dėt šiaurinės Italijos slap
to radijo “Milano Liberta” 
atsišaukimas, kad streikuo
jantieji darbininkai eitų į 
ginkluotą sukilimą prieš 
Mussolinį ir vokiečius.

“Sukilkite, p a t r ij o tai 
šiaurinėje ir vidurinėje Ita
lijoje,” šaukė tas Italų Lai
svės Komiteto radijas: “Vi
siškai suparalyžiuokit prie
šų užnugarę! Grobkite 
maistą! Apsiginkluokite, ir 
išvykite tuos barbarus vo
kiečius antrapus Brenner 
tarpkalnės!

Neapolis. — Amerikos 
bombanešiai, lydimi angliš
kų lėktuvų kovotojų, dar 
kartą pleškino geležinkelių 
stotis Romoje ir priemies
čiuose. Jie taipgi susprog
dino įvairius karinius vo
kiečių sandėlius toje srity
je. ‘

Amerikiečiai iš oro taip 
išdaužė ir išdegino geležin
kelių įrengimus Romoje ir 
apylinkėje, jog sakoma, da
bar nei vienas nacių trau
kinys negalįs Romon įva
žiuoti nei pro ją prava
žiuoti.

Roosevelto Sūnus Pa 
gerbtas už Drąsą

Maži Veiksmai ant 
Žemės Italijoj

REIKIA VYRŲ
Su Mechanišku Supratimu Prie Mašinų Statymo Darbo.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
100% Karinis Fabrikas Išdirbantis čiaupų Įrengimus

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

FABRIKE KAFETERIJA 
MUZIKA LAIKE DARBO

Tie, kurie dabar dirbate darbus sulyg savo aukščiausio išsilavinimo, nesikreipkite. 
SKAMBINKITE MR. CASO, SUPT.

KIELEY & MUELLER, Ine.
2013 43rd St., North Bergen, N. J.

Union 3-2828
Pennsylvania 6-1898

Arba kreipkitės į
U. S. EMPLOYMENT SERVICE

404 38th St., Union City, N. J.
(66)

SHEFFIELD FARMS
NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA
Niekas iš karinių pramonių neprivalo kreiptis. 
Kurie kreipsitės iš būtinų darbų, turite atsi

nešti savo atliekamumo pareiškimų.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

PAPRASTI DARBININKAI
Reikia vyrų. Būtina pramonė. 

Nereikia patyrimo.
VIRŠLAIKIAI 1’0 48 VALANDŲ SAVAITĖS

79į£c, 85c ir 88^c j valandų.
POKARINĖS PROGOS

Iš būtinų darbų reikia atliekamumo 
pareiškimo.
Kreipkitės

U. S. EMPLOYMENT
SERVICE

1000 Springfield Ave., 
Irvington, N. J.

ARBA J PERSONNEL DEPT.
IRVINGTON SMELTING
& REFINING WORKS,

374 NYE AVE., IRVINGTON, N. J.
(62)

206 FRELINGHUYSEN AVĖ.
NEWARK, N. J.

(65)

VYRAI
VIDURAMŽIAI

Išnešiojimams lengvų pasiuntinių.
GERA ALGA, PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BRYN-MAWR B£LTS, INC.
15 W. 36TH ST.

(66)

San Francisco, Calif. — 
Generolo R. C. Richardso- 
no patvarkymu, yra su
teikta sidabro žvaigždė 
prezidento sūnui pulkinin
kui Įeit. Jamesui Roosevel- 
tui už drąsą mūšiuose tuo 
laiku, kai amerikiečiai įsi
veržė į Makin atolline sa
lą, Gilbert salyne.

Gen. Richardson sako, 
jog pulk. Rooseveltas “pats 
ėjo į smarkiausius mūšius 
ir vadovavo atakoms, kur 
nuolat jam gręsė pavojai, 
ir jis visuomet šaltai veikė 
po priešų ugnim.”

Neapolis. — Amerikiečiai 
ir anglai atmušė kelias ma
žas vokiečių žvalgų atakas 
Anzio srityj, į pietus nuo 
Romos. Prancūzai ir ame
rikiečiai Cassino ruože, to
liau į pietus, taipgi atrėmė 
vietinius nacių puolimus. 
Apskritai tik žvalgai tevei
kė iš abiejų pusių.

Neapolis. — Girdot, 
naciai perkraustė savo 
tinę iš Berlyno į Breslau 
miestą.

kad 
sos-

. APVALYTOJAS
$30 į savaitę. Nuolatinis darbas, šeštadieniais 
nedirbamo. Valandos: 7 A.M. iki 4 P.M. ar 
8 A.M. iki 5 P.M. SIGMUND SCHWARTZ, 

GRABORIAI, 152—2nd AVE., N.Y.C.
(tarpe 9 ir 10 Avės.)

(62)

Berniukai ir Jauni Vyrai
Lengvam fabriko darbui. Proga pakilimams. 
ALGA PRADŽIAI $31.20 UŽ 48 VALANDAS.

Kreipkitės

KORLE,
135 KENT AVĖ., 

BROOKLYN, N. Y.

dar-
(62)

ELEKTRINĖS PAJĖGOS PRESO 
GROUP FOREMEN

Taipgi elektrinės pajėgos operatoriai, patyrę 
nusistatyme dies, gauges, precision metalinių 
plakščių išdirbiniai, šėpos, radio rėmai, na
mam daiktai ir 1.1. Puikiausia pokarnė proga 

kompetentiškiem vyram.
18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 FRONT ST., BROOKLYN.

Ind. Sub. “F.” train to York St. Sta.
(62)

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METU AMŽIAUS 
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veikimų nebui 
priimami.

R. C. BENNETT BOX CO.
1500 BLOOMFIELD ST., 

HOBOKEN, N. J.
(X)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SUDEGĖ SENATORIUS

IR KETURI KITI

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Richmond, Va. — Vieš
bučio gaisre sudegė Virgi
nijos valstijos senatorius 
A. G. Weaver, buvusio gu
bernatoriaus našlė Price ir 
dar 3 asmenys.

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

mėnesinis susirinkimas jvyks 
virtadienj, kovo 16 d., 7:30 v.
Draugijų salėje, 4097 
Narės visos dalyvaukite, 
daug svarbių reikalų
— M. Ginaitienū, sekr.

ket- 
v., 

Porter St. 
nes yra 

svarstymui.
(61-63)

Įžiūrima, kad naciai bu
riasi ofensyvui prieš talki
ninkus Italijoj.

190 kp. susirinkimas 
14 d. pas drg. A. Moc- 
E. 169th St., 7:30 v. v. 
visi nariai dalyvauti ir 

Susirinkimas
Išgirsite raportą iš 

Suvažiavimo ir

Sekmadienį anglai vėl iš
lėkė bombarduot Vokietiją.

Per kelias dienas ameri
kiečiai ir chinai Burmoj už
mušė 2,000 japonų.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 

įvyks kovo 
kaitį, 1208 
Malonėkite
naujų narių atsivesti, 
bus svarbus. 
Am. Dem. Liet. Suvažiavimo ir iš 
kuopos parengimo. Taipgi prašome 
užsimokėti duokles šiame susirinki
me. — P. N., sekr. (59-61)

binghamton,n. y.
Trečiadienį, kovo 15 d., 8 v.

High School, 
kalbės Wil- 

svarbu lietu- 
kalbos tema

Binghamton Central 
Main St. Auditorium, 
liam Z. Foster. Yra 
viams dalyvauti. Jo
bus apie Teheraną; 1944 rinkimus 
ir kiti 
Įžanga 
County

V.,

Šiaurinės Italijos unijis- 
tai atsišaukė į Ameriką ir 
Angliją, kad duotų ginklų 
kovai prieš nacius ir Mus- 
solinio fašistus.

svarbūs šių dienų klausimai. 
35c. Visus kviečia Broome 
Kom. Partija. (60-62)

KRISLAI

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas jvyks 

antradienj, kovo 14 d. Susirinkimas 
bus svarbus. Visi choristai ir cho
ro nariai kviečiami dalyvauti. Pra
džia 7:30 v. v. ■— P. Casper.

(60-61)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
socialistinė respublika. Tokios 
Lietuvos nori Lietuvos žmonės, 
tokia jinai ir turės būti.

Churchill ir Rooseveltas pa
sielgė teisingai, kai sutiko treč
dalį Italijos laivyno pavesti 
Sovietų Sąjungai naudoti karo 
vedimui. Reikia nepamiršti, 
kad Mussolinis turėjo pasiun
tęs keletą itališkų divizijų 
prieš Sovietų Sąjungą.

Grūdant vokiečius nuo Bal
tijos ir nuo Juodųjų Jūrų, So
vietams laivyno pastiprinimas 
labai reikalingas.

$2.00 
40c 
15c 
10c 
25c 
25c 
25c 
25c

35c

15c

25c

VYRAI! 
VYRAI! 
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI 

b 

Kreipkitės j

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.

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės
Penn Stevedoring Corp.

PIER 28—NORTH RIVER,
N. Y. Č. * (X)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR'UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim

(62)

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga 
Kapitonas Fogelis, apysaka 
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 
Mikaldos Pasakojimai ................
Duktė Marių, graži apysaka .....
Duktė Gyvena Pūstynėje ......
Burykla ir Burtininkas .............
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ............................
Naujas Būdas Išmokt Gražiai 

Rašyti ...................................
Sveikata Ligoniams, knygele ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus ..............................

Praloto Olšausko Darbai 
Nuopelnas, su paveikslais 

Kantičkos 
Lietuviška 

receptų, 
navimui

Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais, 

apdaryta ..............................$1.25
Sapnų Knyga, anglų kalboje, iš- I 

aiškina apie 10,000 skirtingų 
sapnų, arti 700 pusi., kaina $2 

Daktaras Namuose, anglų kal
boje, su daugeliu paveikslų; 
su paveikslais vaistinių auga
lų ir apie žmogaus kūno sis
temą. Su daugeliu gerų re
ceptų. Aprašoma visokios li
gos ir kaip nuo jų gydytis. 
Apie 1000 pusi., kaina ... $8.50

žolių Arbatos:
Pailių Arbata arba Mostis po 
Nuo Kosulio, Dusulio ..............
Nervų ir nuo Sutukimo, po .......
Inkstų Kraujo Valytojas, po .....
Nuo Kosulio, Dusulio ................
Vyriškumo Pataisymui ..............
Vidurių Liuosuotojas ..................
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ................
Nuo užsisenėjusio kataro, 

Hay Fever ............................
Nuo nemalonaus kvapo .............
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos ..................  85c
Nuo Sutukimo Žolės ..................  85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS, 
834 Dean St.. Spencerport, N. Y.

35c
ir

20c
15cApie Keplos Kančias 

Virėja su 450 visokių 
kepimui, virimui, ke- 
ir tt...............................100

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Mokytis gaminti produktų, naudojamų kari
niuose fabrikuose, taipgi naudingų taikos laiku 

46 VALANDŲ SAVAITĖ
$30 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 

Su reguliariais pakilimais
Senai įsteigtoje gaminimo įstaigoje.

Kreipkitės
205 WATER ST., BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(70)

SHEET METAL 
DARBININKAI

POWER SHEAR
OPERATOR

KALVIS
LYDYTOJAI NAKTINIAMS 

SIFT AMS 
Kreipkitės

Eureka Iron Works, 
150 BROADWAY 

ELIZABETH, N. J.

Inc

(62)

.25

85c 
. 60 
85c 
60c 
60c 
85c 
60c

60c

85c
85c

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
Žiemos laiku daugiausia tuos žmones “Slogos” kankina, kurie netinkamu 
maistu maitinasi. Žiemą persivalgo, persigeria, nepasilsi arba turi vidurių 
užkietėjimą. Žiemą kuodaugiausia reikia kūną užpildyti Vitaminais A, 
D ir C. Kas šiandieną Amerikoje, toje mokslo ir progreso šalyje, slogoms 

serga, tas yra sabotažnikas savo svei
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi
lankyk į mūsų krautuvę ir susipažink su 
geru maistu ir vitaminais, būtent:
Čielų grūdų rugine, kvietinė, Soya duona 
ir pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada
ro jus nervuotu ir negali naktims užmig
ti, tai pas mus galite gauti Coffee Sub
stitute. 100% tikro bičių medaus. Mūsos 
vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku
riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta
ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa
sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir 
Reducing Diet” maistą, tikrai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se
kamų dalykėlių ir tabletėlių:
1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi

sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00. 
SODEOM tabletėlės dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, 
iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.
Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.
Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75. 
SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50.
PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 
už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų. 250 'tab. $1.50. ,
VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar

ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.
Multi Vitamin ir Mineralai; 161 tabletėlės, kaina $2.35. Bet jeigu pirksi šj 
mėnesi, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STR;,

2.

3.

4.
kaip

7.

8.

9.

visi — ir liesi

5.
6.

Well, tai didelė naujiena. 
A g r i k ultūros Departmentas 
paskelbė, kad bulvės nėra tas 
maistas, kurio turėtų bijoti 
riebūs žmonės. Bulvės neduo
da daugiau riebumo, 
obuoliai bei slyvos!

O beveik per amžius mote
rys saugojosi bulvių, kaip pik
čiausios ligos. Sakydavo, su
valgai' vieną 
jau padidinai 
svaru!

Dabar, gali 
ir riebūs — bulves šveisti ir 
nebijoti. Ir riebiosios sesutės 
dabar gali šaukti: “Tegyvuo
ja bulves!”

didelę bulvę ir 
lašinius vienu

PAGELBININKAI, dirbti prie elektrinės pun
dų rišimo mašinos ; G5c į valandų ; pakilimai. 
CORTLANDT 7-7676. ADEPT MERCANTILE 
TRADING CO., 242 South St. Važiuokite 6th 

Ave. subve “F” traukiniu, išlipkite ant 
East Broadway stoties.

_ _________________ , .... _________________ (61)

Gilbertai atsteigti!
Marshallai sutriuškinti!

' Truk ? ? ? Rome ? ? ?

LATHE DARBININKAI
GRĘŽIMŲ DIRBTUVĖ

Galinti skaityti blueprints ir 
nusistatyti savo darbui.

DARBAI GAUNAMI

• ' ‘V1 K if

Armija, Laivynas ir Oro 
Pajėgos 
Visi kartu 

ATLIEKA SAVO DARBĄ!
VYRAI IR MOTERYS

kaipo
LIEJYKLŲ MOKINIAI 

reikalingi 
GREENI’OINTĖJE

Padarymui daugiau reikmenų, kurių 
jiems reikia 

PERGALEI
Geros algos ir valandos.
Patyrimas nereikalingas

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI
DĖL PASITARIMO SU 

KOMPANIJOS ATSTOVU 
KREIPKITĖS DIENOM 
8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

U.S. EMPLOYMENT
SERVICE

; of the
War Manpower Commission

6-tos LUBOS
BANK OF MANHATTAN BLDG.

Queens Plaza Long Island
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą.

(62)

City

12th ST. IR 
HEIGHTS FABRIKE

CORNWELLS

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
55 VALANDŲ SAVAITĖ 

Kreipkitės

SCHUTTE & KOERTING CO.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
. (61)

VYRAI
PAGELBININKAI

MOKINIAI
Bendram darbui prie mašinų 

mūsų
12th ST. IR CORNWELLS

HEIGHTS FABRIKE
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

55 VALANDŲ SAVAITĖ
Kreipkitės

SCHUTTE & KOERTING CO.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
___________ ‘_____________  (64)

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISA DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

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

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INC. 
642 West 30th St. 

f (62)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
VALYTOJAI

Geros Algos. Kreipkitės į Timekeeper

THE BARBIZON
HOTEL FOR WOMEN

140 E. 63rd St.
(62)

PLEITINTOJAI IR PAGELBININKAI 
prie tankų. Patyrę ; gera alga; nuolat.

Berniukai nuo 17 m. gali kreiptis.
EGYPTIAN PLATING WORKS 

71 Clymer St., Brooklyn.
(61)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

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

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

PENKTADIENĮ. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(57)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKĖS
Išsiuntimo ir failinimo 

departmentams. •
BŪTINA PRAMONĖ

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
Vakacijos su alga..

44 VALANDŲ SAVAITĖ
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS

40 VALANDŲ
Linksmos Aplinkybės.

SCHUTTE & KOERTING CO. j
12TH & THOMPSON STS; !

PHILADELPHIA, PA. !
(64)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Rytiniai šiftai 6 A.M. iki 2 P.M. » :, |
Vakariniai šiftai 2 P.M. iki 10 P.M.

43'/i VALANDŲ SAVAITĖ
$24.30 J SAVAITĘ

Su reguliariais pikilimais
Senai .įsteigta gamybos įstaiga

Kreipkitės
205 WATER ST., BROOKLYN
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

_____________ . .______________________ (70) ,i«|
REIKIA MERGINŲ

Bendras fabriko darbas. Nuolat. Gera Alga.
Viršlaikiai.

FASHION CRAFT BELT CO. 
257 W. 39th St.

_______________________________________(62) . •<

VIRĖJOS |
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO.

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S 1
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X) i
VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS-

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS
$21.25 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į 

HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y. M

(X)

MERGINOS-MOTERYS:
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS: 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS

SKALBYKLOS DARBININKES
SALDAINIU PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

REIKIA DARBININKIŲ
PATYRIMO NEREIKIA
NORTH AMERICAN

GLASS CORP.
49-51 MORTON PLACE 

JERSEY CITY

I

-

J

.'1

(61)‘

VYRAI

sveikumo

165

(61)(62)
t

sudarytos 
daržovės.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI.

BROOKLYN, 6, N* Y.

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas,
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-to« lubos.

(61)

MOKINIAI
Su Pratęsimais Drafto

Nuolatinis darbas senai įsteigtoje mašinšapėj.' 
Proga išsimokyti mašinisto amato.

Reguliariai pakilimai 
Gera ateitis.

Prisilaikykit WMC taisyklių

Skambinkite CHelsea 3-6963.
(65)

OPERATORIAI-ĖS. Patyrę prie moteriškų 
diržų. Nuolatinis darbas. Gera alga. 

Viršlaikiai.
CRAFT BELT CO.
W. 39th St.

FASHION
, 25.7

VIRŠŲ TAISYMUI VYRAI 
Patyrusių prie busų viršų.

Taipgi reikalingi pagelbininkai ir vyrai mė- 
gianti mokytis šio speciališkumo darbą. 

Būtina transportacijos pramonė.
’ IRVING WIENER BODY WORKS • 

171 Broadway, Jersey City, N. J.
(61)

TOOL—DIEMAKERS
Tik Pirmos Klasės; Reikia Paliuosavimo. 

SIM, 421 Canal St., N.Y.C.
(62)

*

APVALYTOJAI
GERA ALGA

KREIPKITĖS
PENNSYLVANIA DRUG CO.,

140 WEST 33RD ST, N. Y.
(63)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

Penn Stevedoring Corp. 
PIER 28—NORTH RIVER, N. Y. C.

(63)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas ■Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga.
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-to« luboe

(61)

SODA FONTANŲ 
DARBININKAI

MERGINOS PRIE SODĖS 
MERGINOS PRIE SANDVIČIŲ 

VYRAI PRIE SODĖS
VYRAI PRIE SANDVIČIŲ
VIRTUVĖS DAILININKAI

PATYRŲ
Taipgi

Pradiniai mokinami ir apmokamai
PILNA ALGA laiko mokinimosi.

Matykite MR. SHIELDS
WHELAN DRUG. CO.

WEST 46th St. (PRIE B’WAY) Rm. 311

STULPUKŲ LYDYTOJAI 
Atsakomingi vyrai grupių tvarkymui, su gaX. 
bumais nustatyti ir suderinti elektrodus, laiko 

tčmytojai, dirbti lydijimui reikalingus 
prietaisus. Taipgi:

Stulpukų Lydinimo Operatoriai 
Puikiausios pokarinės i>rogos. 

18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS 
201 FRONT ST., BROOKLYN.

Ind. Sub. “F”.train to York St. Sta.

ALCOA' Reikia Darbininku
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šį darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors Šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaua jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais au Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien

8:30 A.M. iki 5:30 P.M.
U.S. EMPLOYMENT SERVICE

of the
War Manpower Commission

šeštos lubos
Bank of Manhattan Bldg.,

Queens Plaza Long Island City
arba 87 Madison Ave., 
(28th St.) Street office

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą. (61)

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 
INSPEKTORIAI 

PAPRASTI DARBININKAI! 
APVALYTOJAI

DIENOM IR NAKTIM
U. S. Employment Service

600 Bloomfield Ave., Bloomfield, N. J..
arba

Specialties Mfg. Co., Inc.
35 FERRAND ST., 

BLOOMFIELD, N. J. 
Vienas Blokas Nuo Bloomfield Center

(61)

MEDŽIO KROVIKŲ 
REIKIA

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS 
william j. McCarthy 

200 EAST 138TH ST*

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI'
$25 Į SAVAITĘ, NUOLATINIS DARBAS.’ 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS Į 
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.» 

(K)



šeštas Puslapis

N p w Yorko nioi
Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos
Susirinkimas įvyko ketvirta

dienį, kovo 2 d., Laisvės sve
tainėje. Narių atsilankė nema
žai, tik ne visi išbūna susirin
kime iki galo, tūli tik užsimo
ka ir lauk per duris. O reikėtų 
visiems būti ir bendrai svars
tyti kuopos ir naminio fronto 

• reikalus. Ateina toks svarbus 
veiksnys, kuopos metinis ba
lius. Tikietai nutarta padaryti 
tik po 35c. Tai, man atrodo, 
bus per pigiai. Nariai turėtų 
visi iš anksto ruoštis patys sa
vo kuopos baliui ir kitus ragin
ti.

Metinis balius įvyks kovo 25 
d., Laisvės svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Kas liečia naminio fronto 
veikimą, pavieniai ar pakam
piais kalbėdami negalėsime iš
siaiškinti, ką reiškia naminis 
frontas. Daug mūsų LDS na
rių pamena pereitą karą ir pa
dėtį jam užsibaigus, kuri bu
vo tokia dėl to, kad mes,, dar
bo žmonės, nebuvome pokari
nės programos nustatyme daly
vavę. Kurie kareiviai parėjo 
sveiki, norėjo sau duoną užsi
dirbti, negavo darbo. Jauni vy
rai turėjo vaikščioti apyplyšu- 
siais drabužiais, alkani. Nu- 
maršavo į Washingtona val
džios prašyti duonos, vieton 
duonos nuo Hooverio adminis
tracijos gavo švino kulkų. Ku
riuos parvežė be kojų ar be 
rankų, biskį apgydytus palei
do šliaužioti gatvėmis ir mal
dauti pasigailėjimo.

Šiame kare kelis kart dau
giau, beveik kiekvienos Ame
rikoj gyvenančios šeimos na
rių yra išėję karan. Tai kada 
jie grįš, mums bus per vėlu 
reikalauti mūsų valdonų Wa
shingtone, kad sveikiems bū- 

.. tų darbai, o sužeisti būtų ap
rūpinti valdžios. Tokios pro
gramos jau dabar reikalauja 
prezidentas Rooseveltas, bet 
jo geros kalbos liksis be ver
tės, jeigu mes nepadėsime pa
raginti savo kongresmanus ir 
senatorius pildyti prezidento 

. Roosevelto pokarinę 
mą. Kaip tas galima? 
dalyvauti organizacijų 
kimuose, kalbėti apie 
ganizuotai reikalauti
valstijos senatorių ir kongres- 
manų remti pokarinę preziden
to programą. Tai naminio 
fronto veiksmai, tai kova už 
naminį frontą.

Dalyvausim Konferencijoj
Skaityta iš ateivių teisių gy

nimo komiteto užkvietimas į 
šaukiamą organizacijų konfe
renciją, kovo 18 d., 23 W. 
26th St., New Yorko mieste. 
Delegatu išrinktas G. K.

LDS 1-mos kuopos pasikei
tė finansų sekretorius. Vietoj 
Petro Grabausko, dabar bus 
Jonas Grubis, visiems brook- 
lyniečiams gerai žinomas LDS 
darbuotojas, buvęs pirmiau se
kretorium ir organizatoriumi 
per keletą metų, daug narių 
yra prirašęs į LDS 1-mą kuo
pą.

Kuopos stovis: eina prie su- 
sispendavimo 4. Ligonių nėra.

Pasarga nariams: Visi turi
te namie mokesčių knygelę, 
tad į ją pažiūrėkite, kada rei
kės mokėti. Mokant trečiame 
mėnesyje visuomet būsite ge
ram stovyje. Bet 4-tame būsite 
jau suspenduotas. Tai įsitėmy- 
kite. Sekretoriaus antrašas: J. 
Grubis, 64 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. (antram aukš
te).

Jurgis Kuraitis, Koresp.

progra- 
Turime 
susirin- 
tai, or- 

savo

and 
St.,

Nubaudė Juodojo Tur 
gaus Dalyvius

The United Poultry 
Egg Co., 1440 54th
Brooklyne, ir jos viršininkai 
teisme nubausti pasimokėti 
$15,000 už prekiavimą juoda
jame turguje.

______

Pakėlimas Subway Fėro 
Apsunkintų Šeimynas

Miesto tarybos nariai Peter 
V. Cacchione, brook lynietis, ir 
Benjamin J. Davis, Jr., new- 
yorkietis, sudarė lentelę, ku
rioje aprokuota, kiek šeimai 
prisidės per metus daugiau 
lėšų, jeigu subway ir kitų mies
to linijų fėras bus pakeltas 
nuo 5 iki 10 centų.

Šeimai iš dviejų, tik vienam 
važinėjant į darbą ir pasie
kiant darbavietę su vienu fėru, 
vien darban važiavimui prisi
dės $27 daugiau išlaidų. Va
žiavimas bažnyčion, į kliubą 
ar kitais reikalais, važiuojant 
abiem tik du kart per savaitę 
prisidės dar $20.80 lėšų, viso 
$47.80 daugiau metams.

Ta pačia skale rokuojant, 
šeimai iš dviejų, kur vienas 
dirba ir pasiekimui darbavie
tės turi mokėti du fėrus į vie
ną pusę, viso 4 fėrus per die
ną, vien darban važiavimas 
kainuos $54 daugiau per me
tus.

Šeimant iš keturių, su vie
nu dirbančiu 
mokant po vieną fėrą, 
darys $70.50 daugiau per 
tus, o didesnėm šeimom, 
rint mokėti po du fėrus, 
žinėjimo lėšos pakils 

ir 1 studentu, 
susi
me
tu - 
va- 
po

$165.60 daugiau per metus.
Tai sunkiausia atsilieptų

LIETUVIU TARPE
Adomas Gvezdis, nuo 368 

Hooper St., Brooklyn, serga. 
Randasi namie.

Juozas Mališauskas, 68 
Maujer St., Brooklyn, serga. 
Randasi namie.

Klemensas Latviūnas, 58 So. 
3rd St., Brooklyn, serga. Ran
dasi namie.

Kazys Vidikšis, 242 Metro
politan Ave., Brooklyn, serga. 
Randasi namie.

Karolius Garlinckas, 110 
Siegel St., Brooklyn, serga. 
Randasi namie.

Vincas Marcinkevičius, 360 
Broadway, serga. Randasi na
mie.

Jurgis štainis, 541 Linwood 
St., Brooklyn, serga. Randasi 
namie.

Baltrus Marcinkevičius, 614 
Atkins Ave., Brooklyn, serga. 
Randasi namie.

Pranas šniolis serga. Ran
dasi Greenpoint ligoninėje.

Alek Rakovskis, kriaučius, 
dirbo pas Lapašaucką per 
daug metų, pastaruoju laiku 
dirbo pas Diržį iki užklupo 
paralyžius, kovo 2 d. tapo su
paralyžiuotas. Randasi Kings 
County ligoninėje.

Kareivis Jonas Grybas buvo 
parvykęs namo kelioms valan
doms pasveikinti savo tėvą ir 
brolį varduvių dienoj, tai yra 
Kazimierus Grybus, gyvenan
čius 103-22 Flatlands Ave., 
Canarsie.

Maspethietis Juozas Ambro- 
zaitis parvyko iš kariuomenės

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, 

RICHMOND HILL, N. Y.
Kovo 15 d., 8 v. v., Buzelio pa

talpoj, kampas Crescent St. ir At
lantic Ave., įvyks Literatūros Drau
gijos 185 kp. susirinkimas. Nariai, 
kurie tik galite, malonėkite daly
vauti. Kurie dar nemokėjote už 
šiuos metus, pasistengkite šiame su
sirinkime užsimokėti. — 
tys. (60-62)

V. Paukš-

REIKALAVIMAI
Reikalinga dviejų rankinių prese- 

rių (Finish Pressers). Taipgi reika
linga guzikinių. Jeigu katra mote
ris norėtų dirbti prie kriaučių, ant 
guzikų, tai su mielu noru sutiks ją 
išmokyti. Taipgi reikia rankovių 
beistytojų ir guzikų siuvėjų.—Vyrai 
ar moterys, atsišaukit, jeigu nemo
kate to darbo, mes jus išmoky
sime. Dėl daugiau informacijų, 
prašome telefonuoti EV. 7-2494, ar
ba kreipkitės po sekamu antrašu: 
S. M. Karvelis, 45 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. (60-62) 

ant biednuomenės ir ypatingai 
ant auginančių šeimynas.

Paduotosios skaitlinės yra la
bai konservatyvės. Labai retą 
porą, o ypatingai labai retą 
jaunuolį rasi, kuriam užtektų 
tik dviejų išvažiavimų per sa
vaitę kitur, ne į mokyklą. O 
tie du “tripai” čia įrokuoti 
viskam: bažnyčiai, kliubui, 
chorui, teatrui, sportui, apsi
lankymui pas gimines. Viena 
kita šeima yra tiek laimingos, 
kad gyvena arti prie visko, 
kame dalyvauja. Tačiau dide
lė didžiuma privalo turėti ry
šius su plačiu miestu ir toms 
šeimoms pakėlimas fėro iki 10 
centu 
ra su 
dų.

padarytų per metus po- 
virš šimtų dolerių išlai-

Galima Sustabdyti
Tarybininkai Cacchione ir 

Davis ragina visus, nenorin
čius fėro pakėlimo, siųsti laiš
kus, telegramas, rezoliucijas 
New Yorko valstijos Rules 
Committee of State Assembly, 
Albany, N. Y., reikalaujant 
viešai svarstyti bilių 1899. 
Taipgi reikalaujant, kad apie 
tą svarstymą būtų pranešta 
pakankamai iš anksto, kad 
žmonės galėtų atsiųsti savo 
atstovybę. L. K. N.

porai savaičių ir ta proga da
bar svečiuojasi su savo žmo
na ir sūneliu pas tėvus Juozą 
ir Rozaliją Ambrozaičius, 
8862 76th St., Woodhaven.

Prano Varuškų, nuo 290 
Suydam St., Brooklyn, žentas, 
Walter, jūreivis, buvo parvy
kęs porai dienų pasimatyti su 
savo žmonele, Anele Varuš- 
kaite ir pas uošvius.

Jonas Brigackas, 290 Suy- 
dam St., sirguliavo, bet jau da
bar baigia pilnai pasveikti.

Julius Kalvaitis parvyko iš 
Clevelando palaidojęs savo 
pusbrolį Albertą Kupčiūną. 
Tik parvyko ir nusiskubino ant 
Laisvės bazaro, kur jo žmo
na Marijona smarkiai darba
vosi prie užkandžių gaminimo. 
Julius papasakojo, kad Laisvė 
teisybę rašė apie A. Smetonos 
išmetimą iš kapinių, nes Ju
lius buvo užėjęs į Dirvos re
dakciją ir jam sakė, kad tas 
tiesa, A. Smetona permufytas 
į kitas kapines laikinai. Da
bar gal bus aišku ir tiems, ku
rie sakė, būk Laisvė tik išmis- 
linanti nebūtus daiktus.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINA) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Laisve, Lithuanian Daily News

St. Sakalauckas buvo ilgą lai
ką Literatūros Draugijos, 55 
kuopos sekretorium, tokiu bū
du nariai tos kuopos jam su
rengė pietus. Sakalauckai iš
vyksta gyventi ant ūkės (far- 
mos) Utica, N. Y. apylinkėje. 
Išleistuvių parengime dalyva
vo apie 50 asmenų. Buvo at
vykęs iš virš minėtos Draugi
jos centro atstovas, drg. P. 
Buknys. Pietų pagaminime, 
kuriuos pagamino labai gerai, 
dirbo U. Bernotienė, Lamaitie- 
nė, Nečiunskienė ir II. Stiafiar.

Pietaujant buvo programa 
kalbų. Kalbėjo beveik visi da
lyviai, linkėdami Sakalauc- 
kam geriausios laimės. Taipgi 
programos pirm. George Ber
notą, varde susirinkusiųjų, įtei
kė robinius batus, J. Stepo
naitis asmeniniai suteikė Sa- 
kalauckam kokį tai pundelį. 
U. Bernotienė įteikė Sakalauc- 
kų sūnui $20.

Draugas P. Buknys prisimi
nė apie reikalingas parėmimo 
įstaigas, būtent: Raudonąjį 
Kryžių ir Lietuvos žmonėms, 
kovojantiems prieš barbarus 
nacius bei fašistus, žinoma, d. 
Buknio kalbai visi pritarė ir 
t(am tikslui sudėjo $24.75.

Aukavo šie 
draugės:

Po 2 doleriu : 
Sakalauckai, J. 
čiai.

Po $1: I. Lamaitienė, J. ir 
M. Stuk ai, K. Poška, P. Ba- 
barekas, J. Kairys, A. Briedis, 
S. Briedienė, P. Vaitkus, Juo
zas Kalvaitis; G. ir W. Ber
notai, P. Višniauckas, G. Lin
kaitis, P. Kukonis, J. Galauc- 
kas, C. Nečiunskas, M. Stako- 
vas.

Po 50c: O. Nečiunskienė, R. 
Babarckaitė, S. Vaitkuvienė

Po 25c: M. Babarckienė, 
Strupeikis, E. Briedaitė. 
A. Strupeikaitis, 15c:

Muzikantai, K. Poška

draugai bei

J. Steponaitis, 
ir M. Kalvai-

ir 
Stukas, grajino be jokio atly
ginimo, padarydami kaipo au
ką tam judėjimui, kuriam Sa
kalauckai per daug metų dar
bavosi. 55 kuopa už tai muzi
kantams bus dėkinga, nes kuo
pa galės tuos pinigus, kuriuos 
būtų užmokėjus muzikantams, 
paaukoti 
k ai am.

Reikia 
kalaucko
lykit, kad tas žmogus šią sa
vaitę išvžiuoja už apie 250

C. N.

PARDAVIMAI

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

o LIETUVIŠKAS KABARETAS
, - O STANLEY MISIŪNAS

/ H z-Ml SAVININKAS

kitiem svarbiem rei- LITUANICA SQUARE RESTAURANT
282 Union Ave.

BROOKLYN

GERIAUSI GĖRIMAI IR

stebėtis iš d. A. Sa- 
veikimo. Tik pamis-

Parsiduoda Piano Accordion už 
$350.00. Taipgi turiu ir Koncertiną. 
Abu geroj tvarkoj. Prašome kreip
tis pas John Shimanską, 436 So. 5th 
St., Brooklyn, N. Y. (Apt, 5).

(60-65)

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

iLda

NOTARY 
PUBLIC

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 

, LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 
[.nigiai palaikys jums bi daiktą.

Antanui ir jo šeimynai Sa- 
kalauckam, ridgewoodieciam, 
tapo surengta išleistuvių pie
tūs, kovo 12 d., Vaiginio-Ša- 
polo svetainėje, 147 Thames

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS 
Graborius-Undertaker

TELEPHONIC 
STAGG 2-5043

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAU

NO. 070 Both for
L ari y ( r o a h y
Matched 14K gold '
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs.

03"
Lovely. Weekly Terms

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y ROBERT LIPTON, Jeweler

701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

b./

Linkėjo Pergalingo 
Gimtadienio

Jurgis ir Ona Kazakevičiai 
kas metai dalyvauja Moterų 
Dienos minėjimo pramogose, 
Laisvės salėje. Tankiai jie čia 
būdavo su visa šeimyna, šie
met, kovo 12-tą, jiedu buvo tik 
su dukrele Florence — sūnūs 
Jurgis ir Vincas randasi mūsų 
krašto tarnyboje, toli nuo na
mų.

—Jurgio gimtadienis rytoj, 
kovo 13-tą — prisiminė moti
na.

—Ko norite jam palinkėti 
gimtadienio proga? — pa
klausėme.

—Pergalėti priešus dar šie
met ii- laimingai sugrįžti, kad 
ateinantį jo gimtadienį jau ga
lėtume būti visi kartu.

To paties linki Jurgiui Ka
zakevičiui jo tėvas, sesutė 
Florence ir mes visi, su ku
riais jis sutikdavo savo ir mū
sų gimtadienius, su kuriais 
bendrai dirbdavo už ’tuos pa
čius tikslus, už kuriuos dabar 
jis išėjo kariauti.

D-ė.

Atplaukia Laivas su 
Įkaitais iš Vokietijos
Laukiama šį antradienį pri

busiant į New Yorko portą lai
vo Gripsholm su 796 keleivių 
iš Europos, parvežamų iš Vo
kietijos. Išleidimas keleivių iš 
laivo imsiąs apie 48 valandas 
ir per tą laiką . jokie lankytojai 
ant laivo nebus leidžiami. Su
sisiekimas su parvykusiais ant 
laivo bus tik per Raudonąjį 
Kryžių, 315 Lexington Ave.

berniu- 
gelbėti 
vos tik

M. Esperia, 14 m. 
kas, šoko East Upėn 
savo šuniuką, bet pats 
neprigėrė. Jį išgelbėjo iš neto
limos anglinės atbėgę du vy
rai, Louis ir Irving Thum.

mylių tolumo nuo šios kuopos, 
o vienok pačiam išleistuvių 
parengime dar gavo kuopai 
du naujus narius.

Svetima Mašina Nelaiminga
Michael Cieplicki, 23 m. 

112 N. 8th St., ir Walter Ka- 
czetow, 24 m., 101 S. 2nd St., 
teisme prisipažinę kaltais pa- 
sigrobime svetimos mašinos 
lapkričio 17-tą. Jiedu buvo su
žeisti ir pagauti, kada bėgant 
nuo policijos jų mašina apsi
vertė prie Rego Park, Queens.

Raudonojo Kryžiaus Brook
lyn© skyrius nuo karo pra
džios yra turėjęs 45,000 liuos- 
norių darbuotojų.

Aprokuota, kad 83 tūkstan
čiai newyorkiečių važiuoja 
darban į New Jersey, o iš ten 
124,000 atvažiuoja dirbti New 
Yorke.

Taksų raštinės buvo atdaros 
ir sekmadienį, taipgi atdaros 
vakarais.

ANN SHERIDAN
DENNIS MORGAN

JACK CARSON
IRENE MANNING

vaidina Warners
“SHINE ON
HARVEST

MOON”
Atdara nuo

Asmenini 
RUSS MORGAN 

ir jo orkestrą
BORAI!

MINEVITCII’S 
HARMONICA 

RASCALS
Barbara Blaine 

vai. ryte
STRAND Broadway & 47th 

PIRKITE BONUS!

9

co. 
AVE. 
St.

0FICIAL1S LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL 
147 FOURTH 

Arti 14th

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuož. unija šapoj 
Tclef.: GR. 7-7553

nFTROlTF- i 2539 Woot,war<1 Avenue DETROITE. ( 602 Hofmnnn

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI 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.

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

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

IAMOND PAIR

°* PARE

'Co v

DIAMOND ENSEMBLE
”SI heart ..

Antradienis, Kovo 14, 1944

MIRĖ

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y.

^Vincas Jasiulaitis, gyvenęs 
Waterbury, Conn., apie 80 
metų amžiaus, mirė. Jis buvo 
paprastas darbininkas. Tūlą 
laiką, dar seniau, ėjęs iždinin
ko pareigas Piliečių Kliubo, 
nuo 103 Green St. Visu laiku 
gyveno Waterburyje. Jis yra 
dėdė Konstancijos Karpavičie- 
nės, brooklynietės. 
pavičienė vyksta į 
Jis bus palaidotas 
kovo 14 d., Liet, 
kapinėse.

Taigi Kar
lai d otų ves. 
antradienj, 
Tautiškose

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta.

(Įsist. 28 m.)

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




