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Van Loo- 
pirkdavo

Praeitos savaitės gale Con- 
neetieute mirė rašytojas Hen
drik Willem Van Loon. Jis bu
vo hollandų tautybės ir turėjo 
62 metus amžiaus.

Van Loon pasižymėjo tuo, 
kad jis parašė eilę knygų, po- 
puliarizuojančių žmonijos isto
riją. Kai kurie kritikai, tiesa, 
sakydavo, kad Van Loon per
daug supaprastindavo aprašo
muosius įvykius ir dėl to jo 
knygos neturėjusios 
vertės.

Kaip ten bebūtų, 
n’o knygas žmonės
ir iš to rašytojas gaudavo di
delius honorarus.

Man teko rašytoją Vau 
Loon’ą arčiau pažinti praei-l 
tais metais, veikiant National 
War Fund’o reikalais. Nelai-I 
mė su juo buvo tame, kad jis i 
buvo pagautas “trockininkų I 
dvasios.” Prie kiekvienos pro
gos jis bandė žeminti Tarybų i 
Sąjungą; jis bendradarbiavo 
anti-tarybinei spaudai.

Savaime aišku, kad tokių 
politinių pažiūrų žmogus ne- 1 
gali objektyviai rašyti ir nega
li būti objektyvus istorikas.

Prieš porą savaičių New 
Yorke buvo gražiai pagerbta 
žymi moteris — Freda Kirch
wey. Jinai yra savaitraščio 
“The Nation” leidėja ir re
daktorė.

Prieš 25 metus Miss Kirch
wey pradėjo dirbti minėto sa
vaitraščio redakcijoje ‘papras
ta darbininke.” Bet savo triū
su ir gabumais ji pakilo i pa
čias viršūnes.

Tebūdama tik 50 metų am
žiaus, Miss Kirchwey šiandien 
yra stambi asmenybė Ameri
kos gyvenime. Ne su viskuo, 
ką ši moteris rašo arba kas tel
pa jos redaguojamame laik
raštyje, galima sutikti, bet 

: ji y»a 
O jeigu

palinkėti: 
geriausios

vieną tenka pripažinti 
griežta anti-fašistė. 
taip, tai jai tenka 
ilgiausio amžiaus ir 
sveikatos!

Baltrušai-Dėl poeto Jurgio 
čio mirties pasisako ir vienas 
Amerikos bendradarbis (bene 
Vaičiulaitis). Dejuoja jis, ko
dėl niekas iki šiol neišleido 
Baltrušaičio eilėraščių, kuriuos 
jis prisiuntė Cle ve lando Kar
piui ir prašė išleisti atskiromis 
knygomis. Girdi:

“žmogus akių neturi kur dė
ti iš gėdos, kai apie tai pa
galvoji.

“Jo eilėraščiais kai kurie 
laikraščiai užkamšė savo pus
lapius, bet knygos išleidimui, 
nors poetas ir prašė, nieko ne
padarė.

“Taip čia remia meną, kul
tūrą, poeziją! Jei ką gali sau 
nugriebti, tai gerai, bet jei rei
kia tam menui ir poezijai pa
gelbėti, tada visų ausys kur
čios.”

Tenka priminti ponui (Vai
čiulaičiui?), kad Lietuvių Li
teratūros Draugija praeitais 
metais išleido žymiųjų Lietu
vos poetų darbų rinkinį — 
“Didysis Lietuvių Tautos Prie
šas.”

Šiemet toji pati Draugija 
leidžia knygą, kurioje bus su
dėti geriausiųjų šių dienų Lie
tuvos poetų kūriniai.

Taigi, ne visų ausys kur
čios!

Kurčios jos tik patentuotų 
patrijotų, tik tų, kurių amatas 
garsiai pabliauti ir gausiai pa-
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Kažin Kas Pakorė Vokietį 
Belaisvį Amerikoje

Phoenix, Ariz. — Papago 
belaisvių stovykloj rado pa
kartą vieną vokietį karinį 
belaisvį. Jis pakartas ne
trukus po to, kai buvo su
imti du naciai, bemėginant 
jiem pabėgti. Tyrinėjama, 
kas jį pakorė.

TALKININKAI TURI 
BOMBARDUOT ROMA 

DEL NACIU JOJE
Washington€ — Kad vo

kiečiai naudoja Romą, kaip 
“savo karo jėgų veikimo 
centrą, tuomi jie neišven
giamai priverčia” talkinin
kus iš oro bombarduot ka
rinius taikinius Romoje, 
kaip užreiškė Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull. Tuom jis atsakė 
į maldingą popiežiaus pra
šymą nebombarduoti Ro
mos ir nedaryti ją karo 
lauku.

Kartu sekr. Hull užtikri
no, jog karinė talkininkų 
vyriausybė yra patvarkius 
savo lakūnams, kad kiek 
tik galima, nekliudytų baž
nytinių Romos pastatų ir 
istorinių jos paminklų.

Jugoslavą Partizanai ir 
Amerikiečiai Atakuoja 

Nacius Salose
London. — Jugoslavijos 

partizanai, komanduojami 
vieno Amerikos kapitono ir 
amerikiečių saržentų, puola 
vokiečius Brač ir Hvar sa
lose, arti Jugoslavijos kran
tų.

(Pirmiau pranešta, kad 
ir būriai Amerikos smar
kuolių - reindžerių padeda 
partizanams prieš nacius.)

Amerikiečių vadovauja
mi, partizanai sumušė vo
kiečius ties Pucisle, Brač 
saloj, netoli svarbaus Jugo
slavijos uosto Spalato, ir 
pagrobė dikčiai priešų karo 
reikmenų.

Anglų kariniai laivai be
veik kas naktį bombarduo
ja pakrantines nacių pozi
cijas Jugoslavijoj.

Angliški naikintuvai nu
skandino dar viena nacių 
transporto laivą, o anglų- 
amerikiečių lakūnai sunai
kino šešis transportinius 
vokiečių laivus bei dideles 
valtis.

Tuo tarpu jugoslavų par
tizanai veda nuožmias kau
tynes ties geležinkelių cen
trais Novo Hesto ir Koce- 
vje.

Amerikiečiai Nuko
vė Tūkstantį Japo- 
ny; Užėmė 2 Salas

Australija, kovo 14. — 
Jungtinių Valstijų kovūnai 
ištaškė desperatišką ataką, 
kurią japonai per tris die
nas darė prieš amerikiečių 
pozicijas Empress Augusta 
Įlankos ruože, Bougainville 
saloj, Saliamono salyne. A- 
merikos kariai užmušė bent 
1,000 iš trijų iki keturių 
tūkstančių puolusių juos 
priešų. .

Laimėdami kautynes, a- 
merikiečiai ištrenkė laukan 
likučius japonų, kurie buvo 
prasiskverbę į amerikines 
pozicijas. Tai buvo žiaurūs 
mūšiai, kuriuose veikė tan
kai, artilerija, kulkosvai
džiai, rankinės granatos ir 
dažnai durtuvai.

JAPONAI GIRIASI
Japonai per Tokio radi

ją gyrėsi, būk jie atkariavę 
dvi iš trijų amerikinių lėk
tuvų aikščių Bougainville 
saloje. Bet niekas nepatvir
tina šio priešų pasigarsini- 
mo.
Amerikos Kariai Užėmė 

Dar Dvi Los Negros 
Salas.

y
Jungtinių Valstijų ka

riuomenė atėmė iš japonų 
dar dvi nedideles salas, 
Hauwei ir But j o Luo, ties 
stambia Los Negros sala, 
kurion amerikiečiai 
miau įsiveržė. Tos 
yra Admiraltijos salyne, 
netoli New Britain ir Nau
josios Guinejos salų. 
________ .X-----------------

pir- 
salos

Lietuvos Slaptas Radijas Sa 
ko, Naciai Krausto ..Kari
nius Fabrikus iš Rygos

Stockholm, Šved. — čia 
girdėta slaptas radijas iš 
vokiečių užimtos Lietuvos 
pranešė, kad naciai uždari
nėja savo karinius fabrikus 
Rygoje ir perkraustinėja 
jų mašineriją.

• Hitlerininkai bijo, jog kai 
Raudonoji Armija prasi-

veržš pro Pskovą į Latviją, 
tai vokiečiams permažai te
liks laiko išgelbėt savo fab
rikų įrengimus.
Kitos žinios teigė, kad na

ciai masiniai grūda visus 
suaugusius sveikus latvius 
ir estus į Vokietiją.

HITLERININKAI SURUOŠĖ 
NA.UJ4 BAISIU SKERDY- 

NĘ LVOVO SRITYJE

Pabėgę nuo Nacių Jugoslavai 
Raudonojoje Armijoje

Maskva. — Susidarė ju
goslavų būrys, kuris po sa
vo vėliava, kaipo tautinis 
Raudonosios Armijos dali
nys, jau traukia kovon 
prieš nacius. Jie pabėgo iš 
vokiečių armijos arba iš 
nacių belaisvių stovyklų.

SOVIETAI LAIKINAI 
PRIPAŽINĘ ESAMĄ 

ITALU VALDŽIĄ
Neapolis.—Italijos prem

jeras Badoglio sakė, kad 
Sovietų vyriausybė pripaži
no jo (ir karaliaus Viktoro 
Eimmanuelio) valdžią; taigi 
italų valdžia siunčia savo 
ambasadorių Maskvon, o 
Sovietai atsiųsią diplomati
nį savo atstovą Italijon. 
Badoglio sykiu gyrė Raud. 
Armijos žygius.

(Žymėtina, jog Maskvos 
konferencijoj tarp Angli
jos, Amerikos ir Sovietų 
užsienio reikalų ministerių 
buvo laikinai pripažinta da
bartinė Italijos valdžia. So
vietai dabar taipgi, supran
tama, tik laikinai ją pripa-

Maskva Griežtai Pakar
toja Savo Taikos 
Sąlygas Suomiam

Desetkai Tūkstančių Nacių 
Užmušta ir Daugybė Jų Gin 

klų Pagrobta per Savaitę
London, kovo 14. — Ge

nerolo Malinovskio vado
vaujami, Stalingrado vete
ranai stebėtinai gabiai per
simetė per plačią Dniepro 
upę į šiaurius nuo Cherso- 
no; sudavė triuškinantį 
smūgį vokiečiams šonan ir 
per mūšius gatvėse atėmė 
iš nacių Chersoną, 97,000 
gyventojų miestą, geležin
kelių centrą ir didelį uostą 
vakariniame Dniepro upės 
šone, prie jos Įplaukimo į 
Juodąją Jūrą.

(Chersonas buvo vokie
čių nevalioje nuo 1941 m. 
rugpjūčio 21 d.)

Dabar Sovietų kariuome
nė gręsia naciams kitame 
Juodosios Jūros uoste, Ni
kolajeve, stovinčiame prie 
Pietinio Bugo upės, apie 37 
mylios į šiaurių vakarus 
nuo

ską, Pletiony Tašlyk, Biela- 
ja Krinica, Skalat ir daug 
apskričių miestų—viso 320 
gyvenamųjų vietovių.

MILŽINIŠKI VOKIE
ČIU NUOSTOLIAI 

UKRAINOJE

Ne paslaptis, kad šiandien

Amerikos lietuviuose vieninte
lė sriovė, besirūpinanti lietu
viu literatūros leidimu ir pla
tinimu, lietuvių kultūros kėli
mu, yra demokratinė sriovč, 
pažangioji sriovė.

Jos leidžiamosios knygos ir 
žurnalas Šviesa yra šviesieji 
lietuviškosios kultūros žibintai.

Lenkų Telegrafo žinių a- 
gentūra iš Londono pirma
dienį pranešė, jog bežy
giuojant Raudonajai Armi
jai pro Tarnopolį linkui 
Lvovo, hitlerininkai suren
gė masines skerdynes Lvo
vo gyventojams. z

(Lvovas yra Vakarų Uk
rainos miestas, kurį iki 
193)9 m. rudens Lenkija 
valdė.)

Naciai visu pasiutimu 
naikino rusus (daugiausiai 
ukrainus), išžudė pilną 
traukinį rusų moterų ir 
vaikų ir grupes italų oficie- 
rių ir kareivių, kurie atsi
sakė kovot prieš Sovietus 
ir buvo tuo pačiu trauki
niu vežami iš Ukrainos, 
kaip teigia ta lenkij žinių 
agentūra.

Viso per dvi paskutines 
savaites jis išnaikino bent 
10,000 įvairių tautų žmonių 
Lvovo mieste ir apylinkėje, 
iš kur naciai nusigandę ir 
perpykę iškraustinėja įvai
rius įrengimus ir civilius 
vokiečius.

Per tas dvi savaites hit
lerininkai degino nužudytų 
žmonių lavonus. Visa Lvo
vo padangė buvo apgulta 
tirštais dūmų debesiais; iš
tisa apylinkė dvokė žmonių
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kūnų degėsiais.
Per tris paskutines 

nas naciai specialiais 
kais dieną ir naktį gabeno 
lenkus ir žydus iš politinių 
koncentracijos stovyklų į 

žudynių vietas.
Hitlerininkai taip suna- 

chalėję, kad jau nemėginą 
paslėpti savo skerdynių, 
kaip sako Lenkų Telegrafo 
žinių agentūra.

die- 
tro-

Anglai Atitversią Airiją 
Nuo Pasaulio

London, kovo 14. — Ang
lijos premjeras Churchillas 
paskelbė seimui, jog daroma 
žingsniai visiškai atitvert 
pietinę Airiją nuo susisie
kimų su pasauliu. Tatai rei
kalinga, kad airiškieji na
cių agentai nesušniukštinė- 
tų anglų - amerikiečių ka
rinių slaptybių .ryšium su 
busimuoju įsiveržimu į 
vakarų Europą prieš Hitle
rį.

Kai kurie seimo nariai 
tvirtino, kad Vokietijos ir 
Japonijos atstovai Airijoje 
jau išgavę karinių slapty
bių apie talkininkų pasiruo
šimus Anglijoje.

Stockholm. — Praneša
ma, jog Sovietų vyriausybė 
ryžtai pakartojo Suomijai 
tas pačias taikos sąlygas, 
kurias neseniai pirmiau iš
statė.

Suomių valdžia savo at
siliepime į tas sąlygas pa
sakojo, būk jinai negalinti 
nuginkluot ir internuot na
cių kariuomenę Suomijoj, 
būk suomiai negalį pasi
traukt atgal iki buvusios 
1940 m. sienos ir tt., kaip 
kad reikalavo Sovietai.

Associated Press neofici
aliai praneša iš Švedijos, 
kad jeigu Suomija dabar 
per keletą dienų nepriims 
Sovietų pradinių pasiūly
mų, tai susilauks pragaiš
tingų nelaimių.

Chersono.
ŽYGIAI PRIEŠ ' - 

TARNOPOLĮ
Tą pačią dieną kiti rau

donarmiečiai atvadavo nuo 
priešų Tustolugą, 6 mylios 
į pietų rytus nuo Tarnopo- 
lio, ir Ivanovką, 25 mylios 
nuo jo. Jau visa savaitė kai 
verda kautynės pačiame 
Tarnopolyje. Sovietų kovū
nai, užiminėdami mieste
lius jo apylinkėje, stengiasi 
apsupt hitlerininkus tame 
stambiame mieste, penkių 
geležinkelių mazge.

Pirmoji Ukrainos armija 
toje fronto dalyje taipgi 
užėmė Skalatą, apskričio 
miestą su geležinkelio sto- 
čia, į vakarus nuo Prosku- 
rov geležinkelių centro, ir 
pasiekė punktus tik už 47 
mylių nuo vadinamo “seno
jo Rumunijos rubežiaus.”

Antroji Ukrainos armija, 
atėmus iš vokiečių Zacha- 
rovką, artinasi prie Novo- 
ukrainkos geležinkelių cen
tro, iš kurio eina vieninte
lis naciams geležinkelis iš

Naciai suėmė dar 
Franci jos pabijotus.
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Bedarant Miną Prati
mus, Žuvo 10 Karių

pastiprinimų iš 
per Lenkiją bei 
Dabar raudon- 

tarp kitko, tie-

London, kovo 14. — Tre
čioji Ukrainos Armija, ko
manduojama gen. Malinov
skio, per savaitę nuo kovo 
6 iki 13 d. užmušė daugiau 
kaip 20,000 vokiečių karei
vių ir oficierių ir nelaisvėn 
suėmė virš 2,500 priešų.

Vien ši armija pietinėje 
Ukrainoje per savaitę su
naikino 115 vokiečių tankų, 
64 motorines kanuoles, 390 
įvairių kitų kanuolių, 230 
mortirų (minosvaidžių), 

kulkosvaidžių, $L šar-. 
vuotus automobilius, 57 tra
ktorius ir 3,830 trokų ir 
automobilių.

Tą pačią savaitę Trečio
sios armijos kovūnai pa
grobė daugius nacių pabū
klų bei įrengimų, tarp ku
rių yra šie:

87 tankai, 50 motorinių 
kanuolių, 338 lauko kanuo- 
lės, 142 minosvaidžiai, 1,- 
077 kulkosvaidžiai, 8,200 
paprastų karinių ir auto
matinių šautuvų, 48 šar
vuoti automobiliai, 121 tra
ktorius, 5,342 trokai, auto
mobiliai ir motoriniai dvi
račiai, 27 geležinkelių gar
vežiai, 242 vagonai su kro
viniais ir 63 sandėliai gink
lų, amunicijos ir kitų reik
menų.

O per paskutines 10 die
nų Sovietai Ukrainos fron
tuose užmušė 63,000 nacių 
ir suėmė 9,000.

Tą pačią dieną, kai So
vietai užėmė Chersoną, jie 
tik ties savo atvaduota Do- 
linskaja geležinkelio stočia, 
į vakarus nuo Krivoj Rogo, 
pagrobė 50 vokiečių kanuo
lių, 6 tankus, 27 garvežius, 
8 traukinius pilnus amuni
cijos ir 145 vagonus su vi
sokiais karo reikmenimis.

Švelni Žiema Patarnavo 
Hitlerininkam

■

Camp Robinson, Ark. — 
Berodant, kaip veikia že
mėn pakastos minos, lauke 
čionaitinės minų mokyklos, 
įvyko sprogimas, kuris už
mušė 10 kareivių ir sužei
dė 16. Sprogimo priežastis 
dar neišaiškinta.

Amerikiečių artilerija An- 
zio srity j, į pietus nuo Ro
mos, pradėjo smarkiau 
bombarduot vokiečius.

nės Ukrainos ir Rumuni
jos.

KARPO GELŽKELIUS
Sovietai, tarsi milžiniško

mis žirklėmis karpo gele
žinkelius, būtinus vokie
čiams pasitraukti į vakarus 
bei gauti 
Vokietijos, 
Rumuniją, 
armiečiai,
sioginiai grūmoja hitleri
ninkams geležinkelių cent
re Vinnicoj ir geležinkelių 
kryžkelėje žmerinkoje, per 
kurią eina didysis geležin
kelis iš Odessos Į Tarnopo
lį, Lvovą ir Varšavą, ir 
skersinis geležinkelis į Bes- 
sarabiją ir Rumuniją.

Per dieną raudonarmie
čiai pietiniai - vakariniame 
Ukrainos fronte atvadavo 
šias geležinkelių stotis: Vy-

Maskva. — Sovietų kari
ninkai sako, kad jeigu žie
ma būtų buvusi šaltesnė ir 
gilesnė, tai Raudonoji Ar
mija būtų dar daugiau 
mėjusi prieš nacius.
POPIEŽIAUS KALBA 

MALDA
Popiežius atsišaukė 

radiją į abidvi kariaujan
čias puses, kad nebombar
duotų Romos iš oro, kad 
nepaverstų ją karo lauku, 
ir meldėsi už “teisingą tai
ką.”

lai-
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Vatikane ir Neapolyje
Praeitą sekmadienį popiežius sakė 

kalbą Vatikane, ragindamas abi ka
riaujančiąsias puses vengti bombarduo
ti Romą. Roma esąs ne tik krikščiony
bės, bet ir žmonijos kultūros centras, to
dėl tiek Jungtinės Tautos, tiek fašistinė 
Ašis turinčios vengti šį miestą liesti.

Labai gaila, kad popiežius Pijus dvy
liktasis dar vis tebesilaiko vienpusišku
mo, kuris jam neleidžia pasakyti viešai 
ir atvirai tikrosios padėties. Popiežius, 
rodosi, turėtų suprasti, kad šiandien 
kaip Romos taip ir kitų miestų išliki
mas, jų neliečiamybė priklauso ne nuo 
Jungtinių Tautų, bet nuo Hitlerio. Kas 
pradėjo griauti miestus? Kas pradėjo 
naikinti bažnyčias? Kas pradėjo milijo
nais žudyti nekaltus žmones?

Nereikia būti dideliam galvočiui tą 
suprasti: Hitleris ir jo šaika, kuriai po
piežius jau seniai pataikauja.

Romą šiandien valdo Hitlerio ir Mus- 
solinio klika. Roma naudojama baze, iš 
kurios vedamas karas ne tik prieš Ita
lijos žmones, bet ir prieš talkininkų ka
riuomenes, esančias Italijoje. Per Romą 
siunčiami frontuosna Hitlerio legijonai, 
tankai, kanuolės ir kitokį kariniai pa
būklai. Jeigu popiežius nori apsaugoti 
Romą, jis privalo pasakyti Hitleriui: iš
trauk iš miesto savo legijonus, nenau
dok Romos karine baze, nesiųsk per Ro
mą į frontus savo karinių reikmenų, pa
skelbk Romą atviru miestu, kad jį išgel
bėti.

Jei Himleris tą padarytų, tai, savaime 
aišku, Romos niekas nepaliestų.

Bet jeigu Hitlerio šaika, pasislėpusi 
už Romos bažnyčių sienų, šaudo į mūsų 
karius, į Jungtinių Tautų karius, tai ką 
gi privalo daryti puolamieji? Ar'jie pri
valo tylėti, pasiduoti ir nuleisti rankas, 
ar jie privalo atsakyti šūviais?

Jau ne kartą buvo rašyta ir kalbėta, 
kad žmogus yra patsai brangiausias da
lykas. Sugriautas pastatas, — bus jis 
bažnyčia, klioštorius ar gyvenamasis 
namas — galima atstatyti, o žmogaus 
gyvybės atstatyti negalima. Todėl, kai 
nacis-banditas, pasislėpęs, sakysime, už 
Romos pastato sienos, šaudo į talkinin
kų karį, pastarasis turi pilną teisę atsa
kyti tuo patim, net jeigu tasai šūvis tą 
sieną ir apgriautų.

Šitaip, mūsų nuomone, turėtų būti 
žiūrima į Romą ir į kiekvieną miestą, 
kur jis bebūtų.

Praeitą sekmadienį Neapolio mieste, 
helabai toli nuo Vatikano, sakė kalbas 
eilė Italijos visuomenininkų. Neapolis, 
kaip žinia, jau yra išlaisvintas iš nacių 
ir fašistų okupacijos. Susirinko ten 8,- 
000 minia žmonių, klausėsi vieno katali
kų kunigo laiminimų, klausėsi žymių 
kalbėtojų kalbų. .

. Šičia viešpatavo zjau kitokia dvasia. 
Šičia dalykai buvo imami konkrečiai. Ši
čia aiškiai ir atvirai kalbėtojai reikala
vo, o masės žmonių jiems pritarė, kad 
kova prieš fašizmą būtų vedama visu 
griežtumu, kad karaliaus Emanuelio 
valdžia (kurią popiežius palaimino ir dėl 
kurios palaikymo jis, popiežius, sakoma, 
labai rūpinasi) būtų juo greičiau pasiųs
ta šunims šėko pjauti. Šičia žmonės rei
kalavo laisvės, reikalavo Italijai respu
blikos, reikalavo duonos ir darbo.

Netoli šito masinio mitingo monar- 
chistai buvo bebandą sušaukti savo pa
sekėjų masinį mitingą, kurin teatsilankė 
tik keletas monarchijai pritariančių 
gaivalų, ir jų jokio mitingo nebuvo.

Jeigu ‘‘žmonių balsas—Dievo balsas,” 
tai reikia sakyti, jog praeitą Sekniadie-

nį Dievo balsas buvo pareikštas ne Va
tikane, bet Neapoly j.

Ir tasai balsas vis didės, vis kils, iki 
Italija bus laisva ir laiminga šalis, ku
rios priešakyj stovės “žmonių vyriausy
bė, žmonių išrinkta ir žmonėms tarnauti 
paskirta.” }

- I

Ką Dabar Pasakys Prunskis ir 
Kiti Kryžiokai?

Praeito pirmadienio Laisvėje mes nu
rodėme, kaip kun. Prunskis per savo 
“žinių agentūrą” skleidžia nešvarią pro
pagandą Amerikos lietuviuose, skelbda
mas apie lietuvių “manifestacijas” Vil
niuje, nukreiptas prieš Tarybų Sąjungą 
ir Raudonąją Armiją. Skaitydamas 
Prunskio ir jam tolygių “žinias”, būk 
Lietuvos žmonės stovį su Hitleriu prieš 
Tarybų Sąjungą, tamsus politiniai žmo
gus gali ir pamąstyti, kad taip ir esa
ma.

Vos spėjo pirmadienio Laisvė išeiti iš 
preso, kaip mes gavome žinią, atėjusią 
per Maskvą, apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje. Šią žinią rašo S. Petronaitis ir ji 
tilpo antradienio Laisvėje.

Kas gi ištikrųjų dabar Lietuvoje da
rosi? Ar ten yra nors kiek panašumo, 
ką skelbia Prunskis ir kiti tos veislės 
sutvėrimai ?

Nieko panašaus!
Vokiečiai okupantai Lietuvoje “išleido 

įsakymą deportuoti Vokietijon visus su
augusiuosius, sveikus gyventojus. Įsaky
mas paliečia visus vyriškius nuo 15 iki 
55 metų amžiaus ir moteriškes nuo 16 
iki 45 metų amžiaus”, rašo S. Petronai
tis.

Einant tuo įsakymu, neužilgo iš Lietu
vos bus ištremta Vokietijon dar keli 
šimtai tūkstančių lietuvių. Tik iš Kau
no jų bus ištremta 15,500. Iš Šiaulių— 
10,000.

“Vyriausiojo nacių komisaro Rentelno 
įsakymu,” toliau rašo Petronaitis, “bus 
tuojau vietoje sušaudytas kiekvienas, 
kuris tik atsisakys vykti Vokietijon.”

Skaitytojas privalo atsiminti, kad šis 
masinis iš Lietuvos žmonių trėmimas 
jau nėra pirmas — šimtai tūkstančių 
jau seniau yra ištremta. Bet iki šiol 
vokiečiai nesigrobė tokių griežtų prie
monių, kokių griebiasi dabar.

Ką gi daro Lietuvos žmonės?
Petronaitis primena:
“....tūkstančiai lietuvių metėsi linkui 

rytų. Jie tikisi, kad besiartinanti Raudo
noji Armija išgelbės juos nuo hitlerinių 
banditų.”

Tai štai, kokios “manifestacijos” Lie
tuvoje vyksta!

Jei kunigas Prunskis turėtų nors už 
dešimtuką padorumo, tai jis paimtų mi
nėtąją S. Petronaičio žinią, išspausdin
tų ją savo agentūros žiniose ir išsiunti
nėtų tiems laikraščiams, kuriem aną “ži
nią” siuntinėjo, atsiprašydamas skaity
tojų. Bet mes užtikriname, kad iš Ber
lyno atvykęs apaštalas to nedarys.

Čechoslovakija Stos Mašin
Iki šiol Čechoslovakijos prezidentas 

Benešąs — pažangus, išmintingas vyras, 
— patarė pavergtosios Čechoslovakijos 
žmonėms laukti tam tikro laiko, kada 
jiems bus pasakyta stoti masinėn kovon 
prieš okupantus, vokiečius.

Dabar tas laikas jau atėjo. Štai prezi
dentas Benešąs per radiją paskelbė Če
choslovakijos liaudžiai, kad ji pradėtų 
masines kovas prieš savo okupantus. Jis 
pataria organizuoti partizanų būrius, 
ginkluotis ir mušti priešą. Ginklais Če
choslovakijos patrijotai bus aprūpinti, 
bet jais bus aprūpinti tik tie, kurie bus 
organizuoti.

Kodėl dabar prezidentas Benešąs šį 
pareiškimą išleido?

.Yra visokių spėjimų. Vienas dalykas 
reikia žinoti: Raudonoji Armija, paly
ginti, netoli Čechoslovakijos sienos — 
tik apie šimtas angliškų mylių. Antras 
dalykas, tūli spėja, bene bus tas, kad an- 
^asis frontas jau netoli. Vadinasi, jau 
atėjo valanda ir 'Čechoslovakijos patri- 
jotams pradėti organizuotus mūšius 
prieš savo priešą.

Kaip ten bebūtų, su artėjančiu pava
sariu, gamtos atgimimu Europoje, ma
tysime pavergtąsias tautas riaujuose 
mūŠiiį sūkuriuos. Būsimasis pavasaris ir 
vasara gal būt bus liudininkais tokių di
delių mūšių, kokių žmonija dar nebuvo 
mačiusi.

Tiems mūšiams, toms istorinėms ko
voms prezidentas Benešąs, matyt, ragi
na ruoštis ir savo. tautiečius.

Laisve, Lithuanian Daily News

Atlikime Savo Užduotį 
Kaipo Amerikos Patriotai

Amerikos Raudonasis > 
Kryžius pakvietė ir lietų-, 
vius darbuotis sukėlimui 
$200,000,000 Kariniam Fon
dui. Pakvietimą mes prie- ‘ 
mėme su malonumu ir įstei
gėme Lithuanian - Ameri
can Red Cross Committee. 
Tas Komitetas darbuojasi 
organizavimu aukų rinkėjų 
ir jis prašo visų lietuvių 
aukoti tam svarbiam tiks
lui.

Įrodykime savo valdžiai, 
jog mes lietuviai brangina
me savo šalį Ameriką, ger
biame Washingto.no - Jef- 
fersono - Lincolno iškovo
tas laisves. Mes taipgi re
miame dabartinio prezi- 
dent Roosevelto vedamą di
džiąją kovą prieš fašistinį 
barbarizmą — aukojame 
Raudonajam Kryžiui, stip
riname savo šalies karines 
pastangas greitai pergalei.

Aukokime per Lithuan
ian - American Red Cross 
Committee, 427 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y. Dar
buokimės aukų rinkimui 
per savo Komitetą. Ginki
me savo šalį nuo užpuolikų. 
Išlaikykime savo amerikinį 
gyvenimą.

Mes bėgome iš Lietuvos 
nuo caristinės Rusijos prie
spaudos į Ameriką, čia ra
dome laisvę. Susikūrėme 
čia geresnį sau gyvenimą. 
Ameriką mes priėmėm sau 
kaip naują tėvynę. Prisie
kėme jai būti ištikimais ir 
ginti ją nuo užpuolikų.

Mūsų prisiega ištikimy
bės Amerikai yra netik 
rankos pakėlimas, bet kar
štas širdies jausmas ir de
gantis pasiryžimas ginti 
Ameriką nuo užpuolikų! 
Ginti demokratiją ir žmo
nių laisves!

Pavojus mūsų šaliai ir 
mūsų idealams!

Išbadėjęs japoniškasis 
imperializmas - fašistinė 
giltinė :savo aštriu stiby- 
kauliu, mynė ant uodegos 
amerikoniškajam liūtui. Ir 

už rusiškąjį carizmą bai
sesnė šmėkla pasimojo gin
klu sunaikinti mūsų šalį! 
Pasikėsino sunaikinti Wa- 
shingtono - Jeffersono-Lin-

colno iškovotas laisves. 
Puolėsi sunaikinti mūsų a- 
rnėrikinį gyvenimą, nori 
būt bosu .ant Amerikos 
žmonių. Ar bereikią' šlykš
tesnės ironijos? Ar tai ga-, 
Įima pakęsti tokį įžeidi
mą? !

Mes . nebūtume verti 
žmogaus vardo, jei nedeg
tume kerštu prieš japonus 
už Pearl Harbor tragediją. 
O štai vėl pasibaisėtinas 
dalykas — virš dvidešimt 
tūkstančių Amerikos karių, 
patekusių į japonų nelaisvę, 
badu ir teroru išžudyta! 
Kas už tai begali būt bai
sesnio ?!...

Japoniškasis imperializ
mas turi būt sutriuškintas! 
Galas ir naciškam smakui 
turi būt šiemet!' Tačiau to 
atsiekimui turime būt pasi
ruošę.

Prezid.t Roose veltas ati
darydamas;. Raudon. Kry
žiaus kampaniją pareiškė, 
kad mūsų priešai dar yra 
stiprūs, kad didžiosios ko
vos jų nugalėjimui dar te
bestovi prieš mus. Reikia 
pasiruošimo, — sako prezi
dentas, — Raudonojo Kry
žiaus Karinis Fondas iš 
$200,000,000- yra vienas iš 
svarbių pasiruošimui daly
kų.

Vajus jau įpusėjo. Dar 
ne visi galinti pasidarbuoti 
įstojo į darbą. Ko laukia
te, prieteliai?

Dar ne visi aukojo Rau
donajam Kryžiui. Aukokite 
be atidėliojimo. Kur tik jūs 
esate, ten yra Raudonojo 
Kryžiaus ^skyriai, aukokite 
per juos. Bet jei kai kur 
jums sunku susisiekti tie
siai su Raudonuoju Kry
žium, aukokite per Lith
uanian - American Red 
Cross C o m m i 11 ee. Ant
rašas, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Darbuokimės ir aukoki
me Raudonajam į Kryžiui, 
stiprinkime karines jėgas 
greitai savo šalies ir jos 
talkininkių pergalei.

P. Buknys,
Lithuanian - American • 
Red Cross Committee 

Pirmininkas.

Trečiadienis, Kovo 15, T944-

Tai Vera Krizman (viduryje), 19 metų, maršalo Tito 
;vadovaujamos Jugoslavijos armijos kovotoją. Ji kalbasi 
su kitomis partizanėmis apie kovas ir laimėjimus. Ji

■ viena yra nudėjusi 21 nacį.

DARBININKŲ SVEIKATA

Skaitlius, Distribucija ir Cirkuliacija Sve
timų Kalbų Laikraščių Jungi. Valstijose
Sekami miestai turi daugiau

sia svetimų kalbų laikraščių— 
New Yorko miestas 237, Chica
go 96, Pittsburgas 38, Cleve- 
landas 34, San Frančisco 26, 
Los Angeles 25, Detroitas 22.

Fraternales, religijines, kul
tūros, politinės ir profesijona- 
lės organizacijos išleidžia daug 
svetimų kalbų leidinių. Daug 
organizacijų inkorporavo savo 
spaustuves biznį kaipo atskirą 
reikalą. Didesnės fraternales 
organizacijos išleidžia organus 
savo kalbose. Kaikūrie organai 
aprašo tik organizacijos reika
lus ir pasirodo sykį arba du 
syk per mėnesį, kiti kas antrą 
mėnesį, ir tt. Bet dauguma iš
leidžia savaitraščius, du kablus 
per savaitę arba dienraščius su 
vėliausiomis žiniomis, margu
mynais ir tik maža dalis laik
raščio pašvęsta organizaciji- 
niams reikalams.

Sąrašas svetimų kalbų leidi
nių Jungi. Valstijose pagal kal
bą :

Albanų 2.
Arabų 11.
Armėnų 17.
Bulgarų 4.
Karpato-Rusų 12.
Kinų 12.
Kroatų 12.
čekų 61.
Danų 18.
Rolandų 15.
Esperanto 1.’ .v

Estų 2.
Suomių 23.
Flemish 1.
Francūzų 43.
Vokiečių ‘151.
Grekų 30.
Hebrew 14.
Vengrų 57.
Italų 117.
Japonų 3.
Koriečių 1.
Ladino 1.
Latvių 3.
Lietuvių 27.
Norvegų 37.
Lenkų 78.
Portugalų 17.
Rumunų 5.
Rusų 19.
Serbų 5.
Slovakų 32.
Slovėnų 12.
Ispanų 142.
Švedų 47.
Ukrainiečių 14.
Vai iečių 2.
Wendish 1.
Yiddish 50.
Iš viso 1,092.
Tik 21* iš 39 svetimkalbių, 

grupių leidžia dienraščius, be- 
| veik visos leidžia savaitraščius 
arba du kart per savaitę.

Sekamos grupes turi dau
giausia leidinių.

Vokiečiai 151.
Ispanai 142.
Italai 117.
Lenkai 78 .

MITYBINIAI TRŪKUMAI 
PLAČIAI PASKLIDĘ

/ Mieli , skaitytojai jau 
daug, daug kartų yra skai
tę ir girdėję apie maistą— 
patį svarbųjį sveikatos dės
nį. čia paduodu trumpą 
sutrauką referato, paga
minto Dr. Sebrelio. W. H. 
Sebiell, M. D., vyriausias 
chirurgas J. V. viešosios 
sveikatos tarnyboj, perdė- 
tinis chemoterapijos (vais
tinio gydymo) tautiniame 
sveikatos institute. Vadi
nas, įžymus autoritetas, 
perspėjamosios medicinos 
žinovas, t. y., tos medicinos 
mokslų šakos, kuri bando 
mokyt žmones sąmoningai 
ir sveikai gyvent, kad per- 
spėjus ligas, kad išvengus 
ligų. Referato vardas: Mi
tyba perspėjamojoj medici
noj. Užgirtas maisto ir mi
tybos tarybos svarbios 
Amerikos Gydytojų Susi
vienijimo viršūnės.

Vienas painiausių ir sun
kiausių šalies viešosios 
sveikatos uždaviniu yra 
tas, kaip perspėti netikusio 
mitimo ir mitybinių trūku
mų atsitikimus. Nuo neti
kusio mitimo daug priklau
so nesugabumas darbą 
dirbti, liguistumas ir eko
nominiai nuostoliai. Neti
kęs mitimas plačiai paskli
dęs.

Kiekvienas gydytojas 
kasdien savo praktikoj ma
to įvairius mitybinių trūku
mų reiškinius. Ir privati
nėj praktikoj ir klinikose 
bei ligoninėse, jei tik nuo
dugniau patyrinėt tą ar ki
tą ligą, tuoj 'surasi, kad ji 
artimai susijusi su netiku
sia mityba. Todėl beveik 
kiekvienas gydytojas daug 
dėmesio kreipia į maistą, į 
dietą, kad ji būtų gerai su
balansuota, kad turėtų ge
roj proporcijoj visų gamti
nių maisto dėsnių. Ir be
veik kiekvienas patyręs gy
dytojas pataria dargi var
toti vitaminų preparatus, 
kad atpildžius ir atitaisius 
tūlus mitybinius trūkumus.

Daugeliui galės atrodyti 
keista, — kaip tai gali būt, 
kad turtingiausioj šalyj A- 
męrikoj, o tiek y ha neda- 
valgymo, nedapenėjimo at
sitikimų. Tokių atsitikimų 
buvo daugybė, netik dabar, 
karo meto apystovose, bet 
ir daug pirmiau. Ne tai, 
kad taip būtų dėl skurdo, 
dėl negalėjimo įsigyti ge

čekai 61.
Vengrai 51.
Kinai .turi daugiausia

Paščių,— 11.
dien-

resnio maisto. Ne. Daug- 
meningi ir visapusiški ty
rinėjimai prirodė, jog di
džiausioji šalies gyventojų 
dalis valgo tokį maistą, ka
me permažai pačių esmin
gųjų dėsnių, kad palaikius 
gerą sveikatą. Valgyt pri- 
valgo sočiai, pasirenka sau 
patinkamus valgius, bet pa
sėkos esti netikusios. Neti
kusios būtent todėl, kad 
pasirenka daugumoj neti
kusį, negyvą, denatūruotą 
maistą.

Ištikro. Tam tikra šalies 
sveikatingumo įstaiga — 
maisto ir mitybos taryba 
padarė smulkmeningą tyri
nėjimą viename lėktuvų 
fabrike. Išnagrinėjo virš 
tūkstančio darbininkų die
tą, kiek ir ką jie valgo. Ir 
pasirodė, kad tik penkta 
darbininkų dalis moka pa
sirinkti tinkamesnį maistą. 
Keturi penktadaliai darbi
ninkų prisivalgo netikusio 
kamšalo.

Tokie patys mitybos ži
novai tėmijo restoranus, 
valgyklas ir kafeterijas. 
Ten irgi panaši istorija. Di
delė valgytojų dauguma 
pasirenka sau netikusį 
maistą. Bile tik gražiai at
rodo, gardus ir patrauk
lus. O gero, negadinto mai
sto ten irgi buvo pakanka
mai. Sakysite: nežinėliai, 
neišmanėliai, o gal ir iŠlė- 
pėliai. Ir tapo įtėmyta, jog 
moterys labiau prasižengia, 
blogiau maistą pasirenka.

Namie, privačiai — irgi 
visaip esti. Maisto gamini
mas labai jį įveikia. Tapo 
moksliškai išskaičiuota, iš
analizuota, jog, kolei švie
žias maistas pasiekia jūsų 
stalą, jis praranda 90 nuo
šimčių vitamino BĮ. Tik de
šimtą dalį to esmingo vi
tamino tegauname su civi
lizuotu maištu. Jei būtume 
maistą vartoję žalią, būtų 
kas kita.

Perilgas. virinimas, kepi- 
nimas, šildymas ir atšildi- 
nėjimas visai užmuša mai
štą. Jei laikai maistą karš
tą arba šiltą, tai vitaminai 
jame nyksta nuo šilimos, 
nuo oro. Bet kokie užkan
džiai laikomi karštai, gadi
na savo mitybinę vertybę. 
Kuo trumpiau virkite vira
lą, ir, jei norite palaikyti, 
atšaldykite ir laikykite šal
tai.

Dr. J. J. Kaškiaučlus.

Kuomi jūs įnisidejot prite 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul-

FLIS. kuose Raudonojoj Ariųijoj?i-......... . ...... , •. • *
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Mn
Mūšy Vaikai Čionai ir ŠEIMININKĖMS

Užjūriuose

V 2

Mūsų Vaikai Hitlerio Už
grobtuose Kraštuose

Pasauliniai paskilbęs karo 
korespondentas Uja Eren- 
burg bevieliniu telegrafu at
siųstoje amerikiečiams žinioje 
apie nacių nukankintus vaikus 
rašo:

“Mylėčiau mąstyti ir rašy
ti apie meilę ir darbą, bran
gius man dalykus — apie me
ną, giraitę Maskvos užmiesty
je, mielą senąjį Paryžių. Bet 
aš matau grabes, pripildytas 
mirusiais vaikais, matau pele
nus, ir motinos veidą perkreip
tą skausmais, matau kančias 
viso mūsų krašto. Ir mano 
mintis nedvejotinai grįžta prie 
to bukapročio, beširdžio tva
rinio, kuris trenkėsi per tūks
tančius mylių tik tam, kad ga
lėtų kojomis sutrempti kūdikį 
kur nors mažame, tolimame 
Rusijos kaime.“

Jis tame rašte aprašo apie 
tūkstančius vaikų, kuriuos na
ciai nužudė: vienus jų sušau
dė, kitus prikankintus gyvus 
užvertė žemėmis. Apie tuos 
kruvinus vokiečių siautimus 
liudijo vienas kitas ištrukusių
jų iš koncentracijų, apie kitus 
liudija pačių belaisvėn paimtų 
vokiečių užrašai ir patvirtina 
atkasti ravai, kur buvo su
versti užkankintieji. Atkaria
vę nuo vokiečių savo miestus 
ir kaimus Sovietų kariai atra
do daugybę tokių masinių ka

už mirtis, už kapus anų ma
žų vaikų. Abieji kariauja, kad 
fašizmo žvėris niekad daugiau 
negalėtų draskyti jų. ir mūsų 
mažų vaikų. Visiems jau da
bar aišku, kad tas pats būtų 
ištikęs ir mūsų mažus vaikus, 
jeigu didvyriški raudonarmie
čiai nebūtų pastoję kebo fa
šizmo maršavimui.

Mūsų Vaikai Čionai, Toli 
Nuo Hitlerio

Tačiau kada mūsų, Sovietų 
Sąjungos ir kitų talkininkų di
dieji vaikai deda gyvastis su
naikinti hitlerinio, mussoliniš- 
ko ir japoniško plauko fašiz
mą, tai tūli asmenys mūsų pa
čių krašte, tame skaičiuje net 
tūli kongresmanai, dirba suši
lę, kad mūsų maži vaikai, esą 
toli nuo karo fronto, būtų pra
žudyti.

Ką gi reiškia nedavimas pa
skyrų vaikų priežiūros, švieti
mo, pasilinksminimo reikalams 
ar perdidelis taksavimas bied- 
nuomenės? Palik kūdikį be 
tinkamos priežiūros ir atimk 
sveikatą; atimk išteklius, pa
lik paliegusiu, silpnu — kan
kinsi jį per visą gyvenimą. Ne
duok jam vietos žaisti, galimy
bės apsišviesti, pastūmėk jį į 
blogdarybę ir paskui jį užda
ryk kalėjime ar sudegink elek
tros kedėje — taipgi bus nu
žudymas, tik su ta skirtumą, 
kad visą kaltę (suversi ant 
kaltinamojo, o tikrasis žudyto-

Tai pirmutinės Jungtinių Valstijų slaugės, pasiekusios 
frontą Italijoje žemiau Romos, prie Anzio. Jos slepia
si nuo priešo atakų iš oro.

Karžygė Didvyrė Birutė 
Karosienė

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

Didžiuma Moterų Norės 
Pasilikti DarbuoseLašihiai Pratęsia Mėsą

Lašiniams dabar esant 
perkamiems tik su 1 punk
tu už svarą, jais galima pa
sinaudoti darymui daug 
skoningų sandvičių su prie- 
maišais kitų maisto pro
duktų, kuriem visai nerei
kia punktų. Lašiniai gerai 
tinka sandvičiams:

Su “peanut butter,” 
“pickle relish.”

Keptom pupelėm, kopūs
tais, “mayonaise.”

“Watercress.”
Kepenim, pomidorais 

matoes).
Alyvomis, žaliais pipi

rais, ‘mayonaise.”
Lašiniai taipgi priduoda 

maistingumo ir skoningu
mo dadėjus į “muffins”, 
blynus, kornų duoną, į bul
vių salotą, omeletus, virtas 
žalias daržoves, kimštas 
bulves.

Lašinių Su Kiaušiniais 
Patiekalai

Šmotukas iš to paties ga
balo lašinių, kiaušinis iš tos 
pat dėžutės gali būti skir
tingu, viens už kitą pa
trauklesniu maistu, jeigu 
bus pagaminti skirtingai. 
Štai keli receptai:

Kiaušiniene Lašinių Rin- 
kelyje: Dalinai pavirk tiek 
(slices) lašinių, kiek nori 
kepti kiaušinių. Įtiesk po 
griežinėlį į mažas muffin 
blėkutes. Įmušk į kožną po 
kiaušinį ir kepk 12 minučių 
350 karštyje. Paduok ant 
karštos apspragintos duo
nos (toast).

Lašiniai ir Ryžių “Cus
tard”: Dalinai pavirk laši
nukų 8 griežinėlius. Išklok 
jais 4 muffin blėkutes. Pri
pildyk su tokiu mišiniu: 2 
puodukai virtų ryžių, 1 su
plaktas kiaušinis, 2 šaukš
tai riebaus pieno (top 
milk), 1 šaukštas ištirpytų 
taukų, 1 šaukštas tarkuoto 
svogūno, 1 šaukštas suka
potų petruškų (parsley), po 
žiupsnelį druskos ir papri
kos (raudonų pipirų). Kepk 
pusę valandos. 325 karšty
je. Duodama stalan su to- 
miačių sosu arba be soso.

Lašiniai su Kiaušinienė 
ir Hominy: Paspragint 
tiek griežinėlių lašinių, 
kiek ketini vartoti kiauši
nių. Imti po pusę puoduko 
kenuoto, nusunkto hominy 
ant kožnos porcijos. Išėmus 
lašinius, taukuos aprusvin- 
ti hominy.- Užpilti suplak-, 
tus kiaušinius ir kaitinti, 
kol sutirštės. Pasūdyti pa
gal skonį. Duodant ant sta
lo, paviršių apdėstyti grie
žinėliais lašinių.

(to-

United Auto Workers, < 
CIO, neseniai pravedė ap
klausinėjimą darbininkių, 
kad numatyti, kokios prob
lemos laukia unijos po ka
ro. Tarpe klausimų buvo, 
ar moterys norės pasilikti 
savo darbuose. Apklausinė
ta ne mažas skaičius vi
suose automobilių industri
jos amatuose ir skyriuose 
dirbančių moterų, tad atsa-' 
kymas laikoma atstovau
jančiu 350,000 tos unijos 
moterų narių nuomonę.

Tyrimas parodė, kad 85 
nuošimčiai moterų nori pa
silikti darbuose po karo ir 
žinoma, kad labai dauge
liui iš jų darbas yra būtinu 
šiandien ir bus neišvengia
mai reikalingu jų pragyve
nimui ateityje.

Unijos vadas R. J. Tho
mas sako, kad unijos atsa
kymas į moterų troškimą 
darbo neturės būti hitleri
škas. Unija nesakys: “Lauk 
moteris iš darbų.” Unijos, 
taipgi ir krašto administra
cijos politika turėtų būti— 
duoti darbus visiems norin
tiems ir galintiems dirbti, 
tam jau dabar išsidirbant 
programą, pagal kurią bū
tų panaudota šalies maši
nerija, darbo jėgos ir gam
tos turtai.

Darbo pasisakė norinčios 
visos našlės ir 98 su virš 
nuošimčiai netekėjusių mo
terų. Tarp žmonų buvo di-

desnis skaičius nori 
mesti darbą po karo, pla
nuojančių užsiimti tik šei- 
mininkyste, tačiau ir tų di- . 
džiuma, virš 68 nuošimčiai, 
apsisakė, kad jos dirbs, jei
gu tik bus darbo.

Thomas sako, jog tas ty
rimas sumuša į dulkes nuo
mones kai kurių industria- 
listų ir taip vadinamų tūlų 
“ekspertų”, kurie sėdėda
mi vyriausybės agentūrose 
nuo ausies spėlioja, būk 
moterys norėsiančios mesti 
darbus po karo.

“Neturėjau ir neturiu nei 
mažiausios simpatijos Hit
lerio formula: ‘neduoti mo
terims darbų’,” pareiškė 
Thomas. “Mūsų kraštas ne
išgali grįžti prie tokio eko
nomijos ‘normalumo,’ kur 
moterim, negram ir kitom 
mažumų grupėm būtų at
imta teisė dirbti...

“Naujas Teisių Bilius, 
kaip jį perstatė preziden
tas R.ooseveltas, turi būti į- 
gyvendintas pokariniu lai
kotarpiu. Jeigu šis kraštas 
gali duoti visiems darbus 
karo laiku, darbininkai, in
dustrijos vedėjai ir vyriau
sybė tikriausia gali išdirb
ti taikos metui planą, pa
gal kurį galės duoti naudin
gą darbą kiekvienam asme
niui, vyrui ar moteriai, bal
tam ar negrui, kuris tik no
ri dirbti ar kuriam yra 
reikalingas darbas?’______
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No.

juoja nuo šios ugnies

le a- 
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(Red. Pastaba: Apie konfe
renciją jau prisiuntė kitas ko
respondentas, tai drg. apra
šymą apleidžiame.)

sa- 
pa-

Kosciusco Avė., tarpe

19 d., 3 vai. po

pu. Maskvos, Leningrado ir ki- jas bus nusiplovęs rankas, 
tų miestų ligonbučiuose pilna -

»v• /

■ -■ - Vienas žymus daktaras, kal-
prikankintų, sužeistų, bet spė- bedamas New Yorke, pasakė, 
tų gyvais išgelbėti <vaikų.

“Neapkęsčiau savęs, jeigu 
manyje nebūtą neapykantos 
vokiečiams,“ sušunka Uja 
Erenburg. Ir jis patvirtina, 
jog “mes gyvename tik viena 
mintimi — IŠMUŠTI VOKIE
ČIUS.”

Ir Sovietų Sąjungos kariai 
muša vokiečius, muša didvy
riškai ir sėkmingai. Mūsą' di
dieji vaikai taipgi išvažiavo 
mušti vokiečius. Abiejų kraš
tų kariai atkeršija už kančias,

9548 SIZES S M L

Šiam žiursteliui forma 
9548 galima gauti mažo 
(small), vidutinio (medium) ir 
didelio (large) dydžio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sinctu, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn. N. Y

IUi ?
♦

• !• ra £
6 1 
s 1
s
ai Jh

jog žaismė vaikams, jaunimui 
yra taip prigimta, kaip valgy
ti ar miegoti. Susirinkusiems 
mokslininkam, industrialistam 
ir vyriausybininkam jis sakė: 
“Kada jūs nusprendžiate au
ginti kumeliuką, jūs pirm vis
ko parūpinate jo pasilaikymui 
gražią lanką. Nejaugi mūsų 
vaikai, busimieji krašto pilie
čiai, mažiau verti už kumeliu
ką, kad kas mano, jog jų prie
žiūrai, švietimui, auklėjimui 
galima nieko neduoti arba ma
žai teduoti?”

Tačiau pas tūlus politikie
rius yra mažiau pilietinio 
jausmo žmonių vaikams, negu 
kumeliukui. Tokiems politikie
riams, ar tai jie būtų miesto 
taryboje, ar valstijos seimely
je, ar šalies kongrese, mes, 
ypatingai moterys ir motinos, 
privalome paliepti sėdėti už 
pečiaus, o išrinkti protinges
nius ir jautresnius žmones į 
atsakomingas įstaigas. O, kad 
mokėti išrinkti gerus žmones, 
turime tankiau dalyvauti ge
ruose, ypatingai darbininkų, 
susirinkimuose, kur tie klau
simai aiškinami, kad žinoti, 
kokie kandidatai ko verti. Pri
valome skaityti spaudoje raš
tus tai klausimais.

Užpečkin reikėtų pasiųsti 
visi tie kongresmanai, kurie 
balsavo prieš subsidijas, prieš 
kareiviams federalio baloto 
(balsavimo) įstatymą, prieš 
prezid. Roosevelto taksų bi- 
lių. Atskirų valstijų ir miestų 
įstatymdavystėse irgi yra rei
kalingų šluoti lauk. Pasikalbė
kime, pasitarkime apie juos su 
savo miesto demokratiškiausio
mis organizacijomis, su jų va
dovybe ir pradėkime bendrai 
rengtis ateinantiems rinki
mams jau dabar, nes tie keli 
mėnesiai netruks prabėgti.

Mažytė.

Julius Katz, 112 59th St., 
New Yorke, pereitą sekmadie
nį gavo telegramą, kad jo bro
lis korporalas Werner Katz, 
buvęs nuo sausio 25-tos pri- 
skaitytas prie mirusių karo 
fronte, esąs gyvas.

trų nka 
skaidriosios dienos, 

tautos

Ji buvo tikras vargo vai
kas, kuris, kaip ir daugelis 
tūkstančių kitų, poniško
sios Lietuvos laikais buvo 
pasmerktas vien juodai at
eičiai, nepakeliamam darbui 
ir pusbadžiam gyvenimui. 
Ir tik Tarybų Lietuvos lai
kais jai atsivėrė durys į 
mokslą, į kultūringą, švie
sią ateitį. Visu savo jau
natvišku įkarščiu ji įsitrau
kė į naujojo gyvenimo kū
rybą. Ji stoja dirbti į Osoa- 
viachimą Biržuose. Vaka
rais lanko kursus, lavinasi, 
dirba organizacijose.

Tačiau neilgai 
šios
Amžinieji lietuvių 
priešai — vokiškieji grobi
kai klastingai užpuola ra
mų tarybinį kraštą, krauju 
ir ugnimi užplūsta gimtąją 
Lietuvą.

Skausmo ir nenumaldo
mo keršto kupina širdimi 
apleidžia Birutė Karosienė 
gimtinę. Ji gyvena vienu 
troškimu — juo greičiau 
imtis ginklo ir mušti pra
keiktus hitlerinius bandi
tus, keršyti jiems už pa
vergtą tėvynę, už sugriautą 
gyvenimą.

Šių metų liepos mėnesio 
mūšiuose draugė Karosienė 
dalyvauja kaip vado ryši
ninkė. Aplinkui griaudžia 
perkūniška kanonada, 
sprogsta minos, sviediniai, 
nuo kulkosvaidžių, automa
tų ir šautuvų ugnies lieps
noja visa žemė. Vado bal
sas pražūsta šiame ugnies 
ir švino viesule. Tačiau jo 
įsakymai laiku ir tiksliai 
vykdomi. Juos perduoda 
narsioji tautos duktė Biru
tė Karosienė. Po siaubinga 
artilerijos ugnimi, pro kau
kiančias sprogstančių minų 
skeveldras ji drąsiai perbė- 
ginėja nuo vieno padalinio 
prie kito, tiksliai ir aiškiai 
perduodama trumpuosius 
vado įsakymus.

Štai ir ji paplūdo krauju. 
Vadas pasiūlo jai palikti 
kautynių lauką. Bet ji tik 
pakelia parako dūmais ap
rūkusį veidą, ir akys jos 
dega nenumaldomu kovos 
troškimu.

— Man dar užteks jėgų 
mušti prakeiktą 
sušunka ji.

Priešas atvėrė 
ką visų pabūklų
bar jau neišskirsi paskirų 
šūvių ar sprogimų garso. 
Viskas susiliejo į vientisą 
neapsakomos- jėgos gaudi
mą. Žemė krūpčiuoja ir de
juoja nuo šios ugnies ir

pragariš- 
ugnį. Da

švino lavos. Puolantieji mū
sų kovotojai prigludo prie 
žemės. Tada pakilo ji, lietu
vė didvyrė:

— Už Tarybų Lietuvą, 
draugai! Pirmyn!

Ir pirmoji puolė prie vo
kiškų apkasų.

Ir tada pakilo visi. Verž
liais smūgiais trengė prie
šą. Panikos pagauti hitle
riškieji banditai neišlaikė. 
Kraujo klanais ir sudras
kytais lavonais jie nužymė
jo savo paklaikusio bėgimo 
kelią. Kovos uždavinys bu
vo atliktas. Vokiečių pozici
jos užimtos.

Ir tada atsisuko visi į 
didvyrę, kad išreikštų jai 
savo pasigėrėjimą, išreikš
tų pasididžiavimą jos žy
giu. Bet tyliai skrenda iš 
lūpų į lūpas žinia: Birutė 
Karosienė žuvo didvyrės 
mirtimi. ..

Praeis daug laiko. Naujai 
atgimusioje Tarybų Lietu
voje bus sukurtas šviesus 
laimingas gyvenimas. Ir eis 
legendos iš kartos į kartą, 
bylodamos apie didvyriš
kuosius kovotojus už laisvę, 
apie šauniąją lietuvių tau
tos dukterį — karžygę Bi
rutę Karosienę. J. B-is.

Unija Renka Savo 
“Pin-up Giri”

Elektristų, Radio ir Mašinis
tų Unijos, CIO, 430-tas Loka- 
las, New Yorke, turįs savo na
riais apie 7,000 darbininkų, iš 
kurių 80 nuošimčių yra mote
rys, paskelbė populiarišką 
kontestą išrinkti “pin-up giri,” 
merginą, kurios paveikslą 
riai norėtų iškabinti savo 
talpose.

Gražuoles renka -visos 
pos. Pirmosios laimėtojos
veikslas bus pasiųstas visiems 
to lokalo nariams kariškiams, 
laimėtoja gaus karo boną, an
trajai ir trečiai duos $15 ir $5 
vertės karo štampų.

Prakalbos ir Šokiai
Moterų dienos ' minėjimui 

prakalbas ir šokius rengia Lie
tuvių Moterų Kliubas, sekma
dienį, kovo
pietų, White Eagle svetainėje, 
8315
79th St. ir Ansel Rd. Kalbės 
drg. K. Abekienė iš Chicagos. 
Prašome visus ir visas atsilan
kyti. Po prakalbą bus šokiai.

Su Moterimis Po Plačias 
Lietuvių Kolonijas

Chicagietės turėjo tikrai 
gražų, masinį Tarptautinės 
Moterų Dienos minėjimą. Jis 
įvyko kovo 5-tą, erdvioj Lietu
vių Auditorijoj. Publikos turė
ta skaitlingai. Dainų progra
moj dalyvavo trys chorai ir jų 
grupės ir solistės — Roselan- 
do Moterų Choras, vadovybė
je A. Kenstavičienės, Cicero 
Moterų Choras, vadovybėje D. 
Yuden, Moterų Kultūros Cho
ras, vadovaujamas A. Stepo
navičienės, taipgi jų kvarte
tas, — O. Garšinskienė, J. Do- 
rinienė, V. Valteraitė, K. Abe
kienė, duetas O. Garšinskienė 
ir V. Valteraitė. Taipgi cice- 
riečių išstojo C. Stanevičienė 
ir A. Dočkienė duete ir A. 
Dočkienė solo.

Prakalbą pasakė Julija Ske- 
berdytė. pirmininkavo O. Re
meikienė.

Marquette Parko' moterų 
kliubo pastangomis perstatyta

Sugriauti miestai, išpustyti kaimai, — štai ką palieka 
vokiečiai Rytų Fronte, Raudonosios Armijos vejami į 
vakarus. Ir štai, kodėl reikalinga teikti pagalba Tary
bų Sąjungos žmonėms, grįžtantiems į nuteriotus kai
mus ir miestus. Russian War Relief, Inc. dabar renka 
pundelius tiems žmonėms padėti; tą patį daro ir Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komitetas. Padėkite jiems!

komedija “Vos Neapsivedė.” 
žodžiu, turėta turtinga pro
grama saviškių ir turėta at
stovai kalbėtojai iš J. V. Iždi
nės Department© ir iš Raudo
nojo Kryžiaus .

Gi bendromis pastangomis 
gautas pelnas skiriama per pu
sę Raudonajam Kryžiui ir do
vanoms lietuviams kovotojams 
už Lietuvos išlaisvinimą.

Alice Yonikienė, veteranė 
moterų kovotoja išvykus ap
lankyti Chicagos kaimynus di
džiosiose Michigan kolonijose 
Detroite, Grand Rapids ir ki
tur. Darbuojasi ir eilė kitą 
vidurvakarinių kolonijų.

Rytiečių centre, Brooklyne, 
kovo 12-tą surengta paminė
jimas Moterų Dienos, Laisvės 
salėj, lokaline skale, kadangi 
supuolant taip arti su Laisvės 
bazaru nenorėta imtis už ko 
nors labai didelio. Pramoga 
buvo sėkminga. Paremta Rau
don. Kryžius. Apie ją plačiau 
matysime vietinėse žiniose. 
Šioj apylinkėj jau surengta ir 
dar rengiama daugiau mitin
gų ir pramogų.

Naujojoj Anglijoj, kur pa
vyzdingai darbuojasi N.; A. 
Moterų Sąryšis ir kelios atski
ros kolonijos, daugelyje vietą 
jau suruošta ar dar ruošiama 
masiniai Moterų Dienos minė
jimai vienoje ar kitoje formo
je.

Kovo 12-tą bene pats di- 
džiausis šūvis iššauta Bostone, 
kur buvo sutraukta gerą me
no jėgų ir kalbėti užkviesta 
brooklynietė K. Petrikienė.

Naujosis Anglijos moteris 
kalbėtojų srityje puikiai at
stovauja M. K. Sukackienė. Ji
nai gražiai patarnauja savo 
apylinkei daugeliu nuotikią, 
nors toliau retai tegali išva
žiuoti dėl sunkumų išlikti iš 
darbo.
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CLEVELANDO ŽINIOS

(Tąsa)
Zigmantas tylėdamas padėjo savo di

delę ranką ant jos peties. Tas prisilieti
mas jai buvo brangesnis, negu meilūs 
žodžiai. Ir seniau nemokėjo jis tų žo
džių sakyti. Tačiau ar ji nežino, kaip 
karštai, kaip švelniai jis gali mylėti. Jos 
atmintyje atgijo jų pirmas susitikimas 
nelegaliame susirinkime Varšuvoje. Jau 
tada jis turėjo partinį pseudonimą — 
draugas Chmurijus. Iš to susirinkimo 
ji išėjo kaip lenkų darbininkų socialde
mokratų partijos narys. Naująją drau
gę ligi pačių namų palydėjo aukštas 
vandentraukio šaltkalvis, Komiteto na
rys, draugas Chmurijus. Nuo tos nak
ties prasidėjo jų draugystė, o vėliau ir 
meilė....

— Man baisu ir pagalvoti, Zigmantai, 
kad jus gali iš manęs atimti. Aš sakau 
— jus todėl, kad berniukas pasidarė ta
vo šešėlis. Jis akių nuo tavęs neatplė
šia... Žinau, jog kitaip ir būti negali. Ta
čiau suprask, kaip sunku širdyje! Kad 
ir kur būčiau, kad ir ką dirbčiau — vi
suomet mintys vis apie jus! Tiek iš
kenčiau, tiek išgyvenau, jog šio smūgio 
nebeištversiu...

Lyg nutraukdamas, Zigmantas su
spaudė pirštais jos petį.

— Taip negalima, Jadvyga! Aš viską 
suprantu. Aš taip pat žinau, kas tai yra 
skausmas. Motinos, žinoma, stipresnis. 
Netekti — tai baisu. Bet kas daryti? Tu 
pati buvai partijoje. Tad žinai: jei pra
sidėjo kova, tai tikslas vienas— sutriuš
kinti priešą, kad ir kiek tai atsieitų, 
nors gal reiktų sudėti brangiausią au- 
ką.

Jis pajuto ant savo krūtinės jos galvą 
ir drėgną nuo ašarų skruostą. Ji klau
sėsi sumišusi ir nuginkluota.

— Aš nenoriu tau prikaišioti, kad at
sitraukei, nu o partijos. Pasitaiko, kad 
silpnas neišlaiko kovos sunkumo. Ne visi 
per tuos metus išlaikė rankose partijos 
vėliavą. Kiti pasitraukė, visus savo‘rū
pesčius ir mintis paskyrė šeimai. Jiems 
šeimos žuvimas—jų pačių žuvimas. Bet 
argi galima visą gyvenimą sugrūsti į šį 
kambarį? Pagalvok, Jadvyga! Tu grįši 
mums, mano brangioji, ir vėl surasi lai
mę... Kad ir kas mus ištiktų, tau visada

už puskilometrio 
prie

liks gyvenimo tikslas — pats gražiau
sias, pats kilniausias, kokį tiktai žmoni
ja težino.

Jadvygos lūpos švelniai prisiglaudė 
prie jo krūtines ten, kur plaka širdis. 
Pagautas didelio, žmoniško švelnumo, 
jis prisitraukė ją prie savęs.

O kitame kambario gale, atmetęs ran
kas, giliai alsuodamas, kietai miegojo 
sūnus. Jis sapnavo sapną. Jie su tėvu 
stovi ant aukštos kauprės. Aplinkui ne
aprėpiamos stepės. Naktis.- O ten, ry
tuose, aušra. Ir rodos, kad stepės lieps
noja. Vėjas atneša žiaurų artėjančios 
audros dundėjimą. Toli, kiek pasiekia 
akis, tarytum vilnis paskui vilnį juda 
daugybės žmonių. Ryškios šviesos nu
plieksti, ryškiau negu liepsnos dega vė
liavos. Žiba plienas. Nuo arklių kanopų 
dreba žemė. Ir viršum viso šito kyla ir 
supasi galinga daina... “Tatai, sūneli, 
mūsiškiai žengia. Einame pasitikti,”— 
sako tėvas ir ima jį už rankos...

Rajevskiai pakirdo anksti rytą. Buvo 
sekmadienis. Šiandien vandentraukio 
mašinisto namuose
nuo stoties, giliame pakriaušy, 
upės, turėjo susitikti darbininkai revo- 
liucininkai. Visas tas 
Rajevskis rankiojo juos vieną po kito, 
pasinaudodamas tais broliškais saitais, 
kuriuos išlaiko žmonės, kada nors drau
ge kovoję prieš engėjus. Surado ir se
nus pogrindininkus, laikinai pasitrauku
sius iš kovos. Ir kur tik žengė, visur už 
nugaras jautė sūnų, uoliai jį saugojusį. 
Ir dabar, kai erdviame mašinisto kam
baryje susirinko darbininkai, Raimon
das sėdėjo ant kalvelės, prie pasukimo 
į sandėlius, tuščioje iešmininko būdelė
je. Iš čia buvo matyti visa apylinkė. A- 
pačioje, prie upės, vandentraukis. Pro 
dešinį langelį matyti geležinkelio pyli
mas ir į šiaurę nusitiesę plieniniai bė
giai. Pro kairįjį langelį keliai į sandė
lius, už jo — stotis.

Mašinistas Kovala visą laiką trainio
josi čia, dėdamasis, kad taiso tiltelį. Kai 
apačioje takeliu, einančiu prie upės, pra
žingsniavo ketvirtas žmogus, jis paėmė 
kirvį po pažastimi ir pasuko į iešminin
ko būdelę.

(Bus daugiau)

dienas ir vakarus

Philadelphia, Pa
Smetonininkai Apgaudinėja 

Visuomenę
Keli lietuviški kryžiokai- 

smetonininkai teršia Philadel- 
phijos lietuvių vardą. Jie, ne
turėdami įtakos, tai griebiasi 
sjnųrto, kaip ir jų buvęs vadas 
Antanas Smetona.

Štai, sausio 23 dieną, susi
rinko smetonininkai, pamitin
gavo ir pasiuntė savo “sei
mui” pinigų ir pasveikinimą į 
New Yorką. Už tai tas jų sei
mas nutarė, kad pasiųsti “šlo
vingiausias” savo ypatas į Phi- 
ladelphiją ir čia įsteigti jų 
centrą, kaip kiti sako, auginti 
Sjpętonos “beibę.”

Bet jie žino, kad žmonės ne
apkentė fašisto Smetonos, tai 

1 nemyli ir jo likučių. Todėl su
sirinko ir nutarė rengti paren
gimą, padarė 1,500 lapelių, 
būk jį rengia Phila. Lietuvių' 
Raudonojo Kryžiaus skyrius. 
Mat, jie manė visuomenę ap
gauti Raudonojo Kryžiaus var- 

.■ du. , ,
Organizacijos, priklausan

čios prie to skyriaus, pakėlė 
protestą. Pirmininkas grabo- 
rius J. Kavaliauskas pareiškė, 
kad* jis nieko nežino, kad la
peliai be jo žinios padaryti. 
Įvyko susirinkimas delegatų ir 
privertė smetonininkus tuos 
lapelius panaikinti, atšaukti.

Matote, kaip smetonininkai 
žmones apgaudinėja Raudon. 
Kryžiaus vardu, 
sau hitleriškai 
fondelį. Vienas 
skundėsi, kad jį
aukavo $10, manydamas, kad 
tie pinigai eis 
Kryžiui.

Būtinai reikia 
tai smetonininkų
nęturi jokios teisės teršti Phi
la. lietuvių vardą, taip pat 
Raudonojo Kryžiaus vardą.

Ex-T ąutininkas.

kad sudaryti 
propagandai 
žmogus jau 

apgavo ir jis

Raudonajam

Newark, N. J
Ed. Simon Paaukštintas

Edwardas Simon (Sima- 
nauskas) įstojo į kariuomenę 
gruodžio mėnesį, 1943 metais.

Štabo

padaryti galą 
sauvaliai. Jie

Užsienyje 
mėnesiai, 
21 m. amžiaus. Likosi pakel
tas iš seržanto į štabo seržan
tą.

Brolis Alfonsas Simon tar
nauja laivyne ir yra kumšti
ninkas, kuris jau 15-koj mies
tų kumščiavosi, o vasario 28 
d. jis kumščiavosi Chicagoj. 
Laivyne jis turi pirmo laipsnio 
oficieriaus rangą. Yra 24 m. 
amžiaus.

Tėvai, Aleksandras ir Jose
phine Simons gyvena 267 
Adams St., Newarke.

Linkime jiems sėkmingai 
atitarnauti karines pareigas ir 
kada priešas bus sumuštas, tai 
sveikiems ir linksmiems grįžti 
pas savuosius.

Newarko majoras Mr. V. J. 
Murphy, sužinojęs apie Ed
vardo paaukštinimą, parašė 
jam laišką, sveikindamas Ir 

Į kviesdamas į svečius, kada jis 
apsilankys savo mieste..

Sgt. Ed. Simon
jis jau yra trys 

Anglijoje. Jis yra

MHHMH

Worcester, Mass

iš 
ir 

at-

tai konf. iš- 
kom. ir visi 
pirma diena 
sukelti bent 
Raudonajam

Vasario 27 d. čion įvyko 
Ohio Lietuvių Vienybės Komi
teto konferencija, kuris po šios 
konf. vadinsis Ohio Demokra- 
tinių L/ietuvių Taryba.

Konferencija buvo viena 
skaitlingiausių delegatais 
sėkmingiausia visais kitais
žvilgiais už visą eilę pirmesnių 
konf. Delegatų radosi virš 40. 
Be to, į šią konf. buvo kviečia
mos ir visos motinos, kurios 
turi savo sūnus kariuomenėj.

Konf. atidarant radosi 15, 
vėliaus dar kelios atėjo; joms 
visoms buvo suteiktas spren
džiamas balsas šioje konf. Visų 
konf. tarimų neminėsiu, nes 
tuoj tilps spaudoj konf. proto
kolas, bei rezoliucijos, .bet ne- 
kuriuos klausimus tai prisieis 
net keliais atvejais pakartoti.

Konf. pasisakė už prez. Roo- 
sevelto karo planus ir pasižadė
jo jį remti visais galimais bū
dais.

Kadangi su 1 d. kovo prasi
dėjo Raudonojo Kryžiaus au
kų rinkimo vajus, 
rinktoji tam tikra 
konf. dalyviai su 
stoja darban, kad 
tūkstantį dolerių
Kryžiui. Dėlei geresnės kontro
lės yra gautas tam tikros au
kų rinkimui blankos. Ragina
me visus aukotojus įrašyti 
savo auką ant tų blankų ir au
koti pagal išgalę, nes tai yra 
be galo svarbi įstaiga.

Lietuvos gelbėjimo klausime 
nutarta visųpirmiausia sukon
centruoti jėgos drabužių rinki
mui, savu laiku mes visi esa
me aukavę drabužių įvairioms 
įstaigoms, tačiau dabai- surin
kę drabužius greitu laiku galė
sime pasiųsti savo broliams ir 
sesutėms Lietuvon, o kol atsi
darys keliai Lietuvon, tai siusi
me tiems lietuviams, kurie ran
dasi Sovietų Sąjungoj. Paskir
ta tam tikros stotys, kur apy
linkės lietuviai arba rinkėjai 
galės sunešti. Collinwoodo apy
linkei stotis yra krautuvėje pas 
J. Žebrauską, 15416 St. Clair 
Ave. 
pas 
Clair 
pas 
1272
bus generalė stotis, nes prie jos 
kambarių randasi tuščia krau
tuvė, į kurią iš visų stočių bus 
suvežti drabužiai supakuoti ir 
išsiųsti. Corletto draugai sto
ties nepaskyrė, bet jie prižadė
jo atvežti tiesiai į generalę sto-

Gražiai Pavyko Bankietas ir 
Koncertas »

Sausio 30 d., Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų svetainėje, įvyko ■ 
LDS 57 kp. bankietas ir kon
certas. Viskas buvo labai rū
pestingai rengimo komisijos 
sutvarkyta. Skani vakarienė, 
tinkamai paruošta meniška 
programa, kurią pildė jaunos 
spėkos. Dainavo P. Krukoniu- 
tė ir B. Raulusavičiutė, abi tu
ri gražius balsus. Linkiu joms 
augti ir lavintis. Pirmu kartu 
pasirodė armonistė Klimavičiū
tė, tikrai gerai atsirekomenda- 
vo. Skaitlinga grupė šokėjų iš 
aukštesnės mokyklos buvo tie
siai naujanybė. Jaunuolės II. 
Kižiutė ir II. Januliutė sugro
jo kelis duetus labai vykusiai 
pijanu. Norma čaponaitė pa
sakė keletą gražių eilių. Gra
žiai armonika pagriežė j Auna 
armonistė Virginija Šumskaitė, 
o jauniausias programos daly
vis, 10 metų, buvo Vincas Mo- 
tėjaitis, kuris labai gražiai pa
sirodė dainoje, muzikoje ir 
vaidinime. Pageidaujama daž
niau matyti; o programą ap
vainikavo mylima dainininkė 
Marijona Paruliutė — Otool- 
Dolores, Staliulioniutė akom
panavo pijanu ir davė kelis 
kavalkus pijano solo. Taip vi
sa programa buvo tinkamai 
atlikta.

Dovanas gavo, Jungt. Vals
tijų karo bonusus, šios ypatos: 
1-mą dovaną gavo, No. 647 — 
K. Streiko; 2-rą dovaną, No. 
301 —* A. Kibirkštis; 3-čią do
vaną gavo No. 1,059 tikietas 
— S. Colette ir 4-tą dovaną 
gavo No. 324 — J. Gordon.

Parengimas pavyko ir ren
gėjams liks pelno. Reikia dau
giau tokių parengimų.

Arčiau mieste krautuvėje 
V. Romandą, 10109 St. 
Ave. Trečia viesta yra 
draugę Mikalojūnienę, 

E. 71 St. Pastaroji tai

mūsų nenuilstančios gaspadines 
buvo paruošusios skanius pie
tus. Bepietaujant drg. Mažens- 
kas pasakė trumpą gražią pra
kalbėję šio mūsų veikimo rei
kalu ir paprašė svečių paau
kauti pagal išgalę lėšų padengi
mui, o kurie aukaus nemažiau 
$3.50, tai galės pasiųsti punde
lį lietuviui raudonarmiečiui.

Bepietaujant ir vėliaus per 
prakalbas suaukauta $151.05. 
17 draugų aukavo po $3.50, 
kas sudaro $59.50, tai $91.55 
paliko lėšoms ir mūsų tolimes
nio veikimo reikalams.

Dėlei pundelių po $3.50 au
kavo sekami draugai: P. Mete
lienė, T. Dominaitienė, A. Gen- 
drėnienė, M. Geibienė, A. Ka
ralienė, <L Brazas (iš Akrono), 
S. Seimonas, P. Botyrius, K. 
Puišis (iš Akrono), Juozas 
Stripeika, B. Daren, A. Gri
nius, J. Endrijauskas, J. Bagu- 
žis, B. Kulvinskas, P. Chepla 
ir K. Skupas.

Lėšų padengimui aukavo se
kamai: po $2.50: J. Kirtiklis 
(iš Akrono) ir P. Chepla; Po 
$2.00: K. Gendrėnas, S. Seimo
nas, A. Baklienė (iš Akrono), 
O. Andriuškevičienė (iš Akro
no), F. Sutkaitis, P. Kurulis, 
Balčiūnienė, F. Bauža, Venslo- 
vienė, J. Dominaitis ir Tamo
šaitis; Po $1.00: S. Yočis, 
Maurutis, Petrūnas, Puišienė, 
V. Šūsnis, Aksomaitis, Ališaus
kas, Takevičienė, E. Boika, F. 
Skleris, M. Raulusevičienė, M. 
Yočienė; S. Kazelionis, A. Moc- 
kaitis, P. Boika, P. Nemurienė, 
A. Botyrienė, A. Paltanavičie
nė, Yarašūnienė, Metelis, M. 
Geibienė, Andriušiūnienė, M. 
Kalas, Mrs. Radgers, J. žeb- 
rys, Jonas Stripeika, A. An
driuškevičienė, A. Stankus, F. 
Narus, P. Dagis, B. Mikalojū- 
nienė, M. Šimaitis, M. Karso- 
kienė, E. Jonaitienė ir R. Klau- 
ga. Po $1.50: Karalienė, J. 
Brazas ir Dominaitienė; Po 
50c: A. Baklienė, J. Vedra, či- 

Juozaponienė, 
Leikauskienė. 
$1.05. Viso

žvelgus į publiką matosi tiek 
daug to amžiaus moterų ir 
merginų, ^kurios turėtų būti 
minėtuose choruose. Dėl sekan
čios žiemos sezono turėsime 
dėti pastangas, kad abu cho
rus bent padvigubinti skaičiu
mi. Ant užbaigos drg. Abekas, 
“V.” Red. pasakė labai išsamią 
prakalbą Lietuvos 
kuria publika buvo 
tenkinta.

O. D. L. Tarybos

Sušaudė Plaukusius per 
Bugo Upę Vokiečius

klausimu, 
pilnai pa-

pirm.
J. Žebrauskas.

Maskva. — Šturmu už
imdami Džulinką, Vinni- 
cos gubernijos apskričio 
miestą, rytiniame Bugo u- 
pės šone, Sovietų kovūnai 
suvijo likučius vokiečių į 
upę ir sušaudė tuos, kurie 
mėgino išplaukt antron pu
sėn.

Tuckahoe, N. Y
Korespondencijoj, tilpusioj 

kovo 8 d., įsiskverbė klaida, 
kur pasakyta: “kirsdavo baltą, 
kaip sniegas akmenį net iki 
100 pėdų ilgio.” Tai turėjo bū
ti: iš 75 arba 100 pėdų duo
bių gylio. Ig. Karlonas.

Washington, Pa
Padėkavonč

Širdingai dėkavoju giminėm, 
draugams ir artimiems kaimy
nams, o ypatingai Kazakevi
čiams ir Pikunams, kurie atė
jote mums į pagelbą nuliūdimo 
valandoj, kurie suteikėte patar
navimą ir 
laike mano 
laidotuvių, 
ačiū, kurie 
jime Tarno
pus. Dėkoju aš, dukterys, žen
tai ir anūkai. M. Janavičienė.

prisiuntė te gėlių, 
vyro ir mūsų tėvo 
Visiems širdingai 

dalyvavote palydė-
Janavičiaus į ka-

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Kalas 
ir 

aukų

konf., kuri buvo se-

draugiškiems 
po to sekė 

Sudainavo po 
Lyros Choras

Konferencijos pertraukoje,

zas, J. 
Metelienė 
Smulkių 
$91.55.

Užbaigę
kminga visais atžvilgiais, turė
jome pertrauką 
pasikalbėjimams; 
dainų programa, 
keletą dainelių
po vadovyste A. Vilkelienės ir 
Moterų Kliubo Choras po vado
vyste draugės Mačionienės. 
Abu chorai daro gerą progresą, 
gražiai dainuoja, tik, rodos, 
galėtų būti skaitlingesni; pa-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, 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.

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas poplar 411Q

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
•Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLcnmore 5-6191

STETTINIUS VYKSIĄS 
MASKVON

London, kovo 13. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
Amerikos valstybės sekre
toriaus padėjėjas Ed. R. 
Stettinius greitai atvyks 
Londonan, o po pasitarimų 
su Anglijos ministeriais ke
liaus Maskvon.

F. W. SH ALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius 
t 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
p Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemę yra 
sunkus pristatymas anglies.

» •
Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo-

• se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

I GREEN STAR BAR & GRILL i
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. »

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE ±
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. g

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

NED ALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rąšome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

DRS

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

OPTOMETRISTS 
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

Telephone Stagg 2-8842 
♦ *’

f



Trečiadienis, Kbvo 15, 1944

Amerikiečiai Užėmė 
Woltho Saly Grupę

Perlu Uostas.— Jungti
nių Valstijų kariuomenė, 
atplaukusi laivais, užėmė 
Woltho atollinių salų gru
pę, Marshall salyne, be jo
kio pasipriešinimo iš japo
nų pusės.Vietiniai gyvento
jai šiltai pasitiko amerikie
čius.

Amerikos lakūnai vėl a- 
takavo keturias .japonų ba
zes rytinėje Marshall saly
no dalyje.

Laiavtf, Lithuanian Daily New! Penktas Puslapis

Los Angeles, Cal. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI ’

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RAUDONIEJI LAKŪNAI VĖL 
BOMBARDAVO TALLINNĄ
Maskva, kovo 14. — So

vietų lėktuvai iš naujo 
bombardavo vokiečių kari
nius traukinius, sutelktus 
Tallinne, Estijos sostinėj, ir 
nacių laivus Tallinno uoste. 
Tapo padegta vokiečių 
traukiniai, vežusieji savo 
kareivius, amuniciją ir ži
balą.

Sovietų bombos sukėlė di
delius gaisrus ir sprogimus 
Tallinno uoste ir vietose, kur 
stovi laivyno arsenalas, ga
zolino sandėliai, chemikalų 
fabrikas ir parako sandė
liai. Gaisrai buvo matomi 
per 170 mylių. Penki sovie-1 
tiniai lėktuvai negrįžo.

Maskvoj ši viduržiemį 
buvo šilčiau, negu rytinėse 
Jungtinėse Valstijose.

Easton, Pa.
Lietuvių Piliečių Kliubo 

Veikimas.
Vasario 27 d., Lietuvių Pi

liečių Kliubo mėnesiniame susi
rinkime 'buvo perskaitytas laiš
kas nuo Amerikos Demokrati
nių Lietuvių Tarybos Centro 
Komiteto iš Brooklyn, N. Y., 
reikale šelpimo nuo karo nu
kentėjusių visų lietuvių ir pa
bėgusių giliau j Sovietų Sąjun
gą nuo hitlerininkų galvariezų.

Tas laiškas, geriau sakant, 
atsišaukimas, po trumpo apdis- 
kusavimo, buvo beveik vienbal
siai priimtas. Vienas, antras 
kiek buvo priegingi, bet ir tie 
ant galo sutiko remti tokj pra
kilnų darbą, kad sukėlus kuo- 
daugiausia pinigų. Nutarta su
rengi pinaklio kortų pramogą 
su daug brangių dovanų, sek
madieni, 'balandžio 16 d., antrą 
valandą po pietų, kliubo kam
bariuose, 631-33 Walnut gatv. 
Komisija jau darbuojasi-visais 
gerais, kad parengimas būtų 
kuopasekmingiausias. Kliubas 
pasižymi visokiais labdaringais 
darbais, užsitarnaudamas auk
štą pagarbą lietuviuose.

Lietuviai U. S. Armijoj 
ir Laivyne.

Tiktai ką buvo pašauktas į 
kariuomenę Aliojizas Kaulius, 
jauniausias sūnus Vinco Kau
lio. Stasys Yuknis jau trečias 
mėnesis kaip tarnauja karo 
laivyne. Draugas L. Tilvikas, 
mūsų duonkepis man sakė, kad 
jo visi trys, jau vedę sūnai, ga
vo kortas su raide A. numerio 
pirmo ir 'bile dieną gali būt pa
šaukti tarnybon.

L. L. D, 'Kuopos Veikimas.
Kovo 5 dieną, LLD 13 kuopa 

atlaikė susirinkimą, šitą kartą 
atėjo užtektinai narių, kad bū
tų galima laikyti susirinkimą. 
Kuopa perrinko valdybą, apsi
ėmė visi seni, tiktai vienas fi
nansų fcekr. Felix Urba, dar vis 
serga ir negali ateit į susirin
kimą. Duokles užsimokėjo šeši 
nariai už 1944 metus, kiti pir
miau užsimokėjo. Nariai gyvai 
ir solidariškai kalbėjo ir disku- 
savo dienos klausimais kas bus 
galima veiki ateityje.

Pramoga.
Kovo 19 dieną bus pare, nau

dai Raudonojo Kryžiaus pobaž- 
nytinėj šv. Mikolo salėj, 2-rą 
vai. po pietų, 3rd ir Spring 
Qardeii gėtv. V. J. Stankus.

Iš LLD 145 Kp. Susirinkimo
5 d. kovo susirinkimas buvo 

gyvas ir keletas gerų tarimų 
padaryta. Bendras draugų ko
mitetas gyvavęs čia per daugelį 
metų persiorganizavo į Demo
kratinių Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyrių, ir jau pradėjo 
varyti darbą pirmyn. 25 d. ge
gužės rengia lietuvių dieną dėl 
kraujo davimo; kolektuoja dra
bužius ir pinigus dėl Lietuvos 
nukentėjusių žmonių.

Pas mumis lankėsi draugė 
Marcinkienė iš Oregon. Geri 
žmonės, tai ir viešėti atvažia
vę suranda laiko atlikti gerus 
darbus. Draugė Marcinkienė 
čia būdama 6 savaites kasdien 
nuėjo padirbėti į Russian War 
Relief, ir įdėjo tiek valandų, 
kad gavo atsižymėjimo ženklą. 
Aš žinau, kad tokius ženklus 
tik duoda už 140 valandų.

Ot, draugė Marcinkienė dir
bo dienomis, o tik vakarais 
viešėjos pas draugus.

Garbė jums, drauge!
Kad nors pusę tokių gerų 

draugių mes turėtumėm tarpe 
lietuvių, tai daug darbo nuveik
tume ir daug karą patrumpin
tume. Drauge Marcinkiene, 
mes norėtumėm dažnai jumis 
matyti Los Angelyj, atvažiuok 
dažniau!

Vienas draugas mane susiti
kęs sakė, jeigu jūs nuvažiuosi
te kada nors į Worcester, 
Mass., tai, sako, tave “pakars.” 

Sakau, kame dalykas?
Ogi kas tai gavo laišku iš 

Worcester su išmetinėjimu ant 
manęs, kam aš, būk tai, rašiau, 
'kad worcesterieciai paskendo 
kazyrose ir naminėse purėse. 
Sako, kaip jis gali žinoti už 
3000 mylių gyvendamas.

Well, draugai, aš turiu pasa
kyti, kad jeigu yra katrie įsi
žeidę dėl to mano priminimo, 
tai pasirodo, kad jumis drau
gai, jūsų nuodėmės kankina ir 
kankins iki jūs nepasitaisysite!

Tai neatleistinas griekas, 
kad jūs galėtumėt atsitraukti 
nuo viso demokratinio veikimo 
tokiu momęntu, kada pasaulis 
dega ir jūsų pačių vaikai kovo
ja kur nors karo lauke!

Nebūtų jau taip bloga, jeigu 
tie draugai nesuprastų, kur 
yra teisybė.

Gi jūs žinote ir labai gerai 
žinote, bet, ot, susiginčijote dėl 
menkniekio ir apleidote gerą 
dalbą, katrą jūs stūmėte su 
mumis per daugelį metų, už 
teisybę ir laisvę.

Ateikit pas mumis, ten, kur 
jūs priklausote. Mes laukiame 
jūsų! R-KA.

Maskva. — Sovietai kovo 
12 d. visuose frontuose su
daužė bei išmušė iš veiki
mo 52 vokiečių tankus ir 
nušovė 23 jų lėktuvus.

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 SI., 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)

TOOL MAMERTAI
, LATHE DARBININKAI. VISKĄ PILNAI SU-
J FRANTĄ MAŠINISTAI IR PAGELBININKAI 

AC0MA TOOL CO., INC., 
.465 W. BROADWAY, N.Y.C.

(61)
i '
( APVALYTOJAS
j $30 į savaitę. Nuolatinis darbas, šeštadieniais 
'nedirbama. 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)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 388 kp. susirinkimas 

įvyks kovo 19 d., Yemans salėje, 
3014 Yemans, 11 vai. ryto. Visi na
riai malonėkite dalyvauti ir nepa
mirškite pasimokčti duokles už 1944 
metus. Seki-.

(62-64)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

mėnesinis susirinkimas įvyks ket
virtadienį, kovo 16 d., 7:30 v. v., 
Draugijų salėje, 4097 Porter St. 
Narės visos dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų svarstymui. 
— M. Ginaitienė, sekr. (61-63)

BINGHAMTON, N. Y.
Trečiadienį, kovo 15 d., 8 v. v., 

Binghamton Central High School, 
Main St. Auditorium, kalbės Wil
liam Z. Foster. Yra svarbu lietu
viams dalyvauti. Jo kalbos tema 
bus apie ’ Teheraną; 1944 rinkimus 
ir kiti svarbūs šių dienų klausimai. 
Įžanga 35c. Visus kviečia Broomc 
County Kom. Partija. (60-62)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Jonas Dumbrauskas .pajieškau 

draugo J. A. Baigės. (Vardą pamir
šau — Jonas ar Antanas). 1919 m. 
gyveno Akron, Ohio .Prašau jo pa
ties atsišaukti, arba kas žinote, kur 
jis gyvena, malonėkite pranešti. Bū
siu dėkingas .Jonas Dumbrauskas, 
2904 Annin St., Philadelphia, Pa.

(62-67)

VYRAI! 
VYRAI! 
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite.
(62)

VYRAI
PATYRI M A S N ER EI K ALI N( IA S 

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

46 VALANDŲ SAVAITĖ
$30 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 

Su reguliariais pakilimais
Senai įsteigtojo gaminimo įstaigoje.

Kreipkitės
205 WATER ST., BROOKLYN 
Iš būtinu darbu reikia paiiuosavimo.

_________________________________________ (70)

Gilbertai atsteigti! 
Marshallai sutriuškinti!

Truk ? ? ? Rome ? ? ?
Armija, Laivynas ir Oro

Pajėgos
Visi kartu

ATLIEKA SAVO DARBĄ!
VYRAI IR MOTERYS

kaipo
LIEJYKLŲ MOKINIAI 

reikalingi 
GREENPO1NTĖJE

Padarymui daugiau reikmenų, kurių 
jiems reikia

PERGALEI
Geros algos ir valandos.
Patyrimas nereikalingas
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIITAI

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 City
Iš būtini] darbų reikia turėti paliuosavimą.

’ (62)

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 ruginė, 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. Mėsos 
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 tablętėlių:

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

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

(67)

APVALYTOJAI
GERA ALGA

KREIPKITES
PENNSYLVANIA DRUG CO.,

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

Tik
TOOL—DIEMAKERS

Pirmos Klasės; Reikia Paliuosavimo.
SIM, 421 Canal St., N.Y.C.

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 pareiškimą.

KREIPKITES TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

PAPRASTI DARBININKAI
Reikia vyrų. Būtina pramonė. 

Nereikia patyrimo.
VIRŠLAIKIAI PO 48 VALANDŲ SAVAITĖS

79^0, 85c ir 88^c į valandą.
POKARINĖS PROGOS

Iš būtinų darbų reikia atliekamumo, 
pareiškimo.
Kreipkitės

U. S. EMPLOYMENT
SERVICE

1000 Springfield Ave., 
Irvington, N. J.

ARBA Į PERSONNEL DEPT.
IRVINGTON SMELTING
& REFINING WORKS,

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

206 FRELINGHUYSEN AVE.
NEWARK, N. J.

(65)

BERNIUKAI
16 METŲ IR VIRŠAUS KAIPO 

PAGELBININKAI DIRBTUVĖJE

„ 1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi
sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00.

2. SODEOM tabletėlės dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, sudarytos 
iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir daržovės. 
300 tab. $2.50.

3. Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno sveikumo 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75.

5. SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50.
6. PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 

už 500 tab. $1.95.
7. Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 

žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
8. C. P. L. No, 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 

gazų. 250 tab. $1.50.
9. 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 $2.85. Bet jeigu pirksi šį 
mėnesi, gausi už $1.75, 60c sutaupysi. ,

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS 

t

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

Viršlaikiai.
FASHION CRAFT BELT CO.

' 257 W. 39th St.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STR., BROOKLYN, 6, N. Y-

VYRAI—MOTERYS 
STATYTOJAI 

GYJŲ PLASTIKŲ 
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

Greiti Pakilimai 
Nuolatinis Darbas Dabar ir 

Po Karo 
įBRAltN mfg. co. 

92-50. 60th AVĖ., 
' ELMHURST, L. I. 

Woodhaven Blvd. Stotis ant 8th Avė. Sųbvės.
• ’ (68), - • f ■ • ' . •. - _ » • J . te. , •, . ■

MAŠINŲ OPERATORIAI 
TOOL IR DIE MAKERS 

MEDŽIAGŲ KRAUSTYTOJAI 
INSPEKTORIAI 

BENDRAI DIRBTUVĖJE 
DARBININKAI 

SANDĖLIUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA PRADŽIAI 

26-30 VALANDŲ VIRŠLAIKIAI 
Į savaitę Su Ekstra Mokestini 

NAUJAS, ŠVIESUS 
MODERNINIS FABRIKAS 

KREIPKITES 9 A.M. iki 5 P.M. 
C-O TWO FIRE EQUIPMENT

COMPANY 
U.S. HIGHWAY No. 1, 
ARTI HAYNES AVE. 

NEWARK, N. J. 
Penn. Stotyje Paimkite 

No. 12 BUŠĄ IKI MEEKER AVE. , 
Iš būtinų karinių darbų 

nesikreipkite.
(68)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Būtinoj Pramonėj Darbas
,62*^0 į Valandų Pradžiai, pridedant laikas ir 

pusė už viršlaikius.
Kreipkitės

Industrial Container Corp.
2nd Avė. ir 50th St., Brooklyn.

(64)

VYRAI
VIDURAMŽIAI

Išnešiojimams lengvų pasiuntinių.
GERA ALGA, PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BRYN-MAWR BELTS, INC,
15 W. 36TH ST.

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

Kreipkitės
KORLE,

135 KENT AVĖ., 
BROOKLYN, N. Y.

(62)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės
Penn Stevedoring Corp.

PIER 28—NORTH RIVER,
N. Y. C. U)

SHEET METAL 
DARBININKAI

POWER SHEAR 
OPERATOR

KALVIS
LYDYTOJAI NAKTINIAMS 

ŠIFTAMS 
Kreipkitės

Eureka Iron Works, 
150 BROADWAY 

ELIZABETH, N. J.

Inc,

(62)

LATHE DARBININKAI
GRĘŽIMŲ DIRBTUVĖ

Galinti skaityti blueprints ir 
nusistatyti savo darbui.

DARBAI GAUNAMI
12th ST. IR 

HEIGHTS FABRIKE
CORNWELLS

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
55 VALANDŲ SAVAITĖ 

Kreipkitės

SCHUTTE & KOERTING CO.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
(64)

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.
■ (<■»

50c Į VALANDĄ PRADŽIAI.
SHEET METAL MFG. CO.

953 MYRTLE AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

(63)

ELEKTRINĖS PAJĖGOS PRESO 
GROUP FOREMEN

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

kompetentiškieln 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 METŲ AMŽIAUS 
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebus 
priimami.

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

HOBOKEN, N. J.
(X)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUOUŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S 
KREIPKITES VISA DIENA 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITES
, 5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway
(arti 38th St.), N. Y. \

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.

(62)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
VALYTOJAI

Geros Algos. Kreipkitės j Timekeeper

THE BARBIZON
HOTEL FOR WOMEN

140 E. 63rd St.
(62)

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,
P'irma 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. KREIPKITES 9 A.M. IKI 5 P.M.
PRADEDANT PIRMADIENI, BAIGIANT 

PENKTADIENI. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(57)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI IR 

MAŠINŲ OPERUOTOJAI 
taipgi

UŽLENKIMŲ DARYTOJAI 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

SHEET METAL MFG. CO.
953 MYRTLE AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

(63)

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

tėmytojai, dirbti lydijimui reikalingus 
prietaisus. Taipgi:

Stulpukų Lydinimo Operatoriai 
Puikiausios pokarinės progos.

18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAt PRODUCTS
201 FRONT ST., BROOKLYN.

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

VYRAI
MOKINIAI

Su Pratęsimais Drafto 
Nuolatinis darbas senai įsteigtoje, niešinšapėj. 

Proga išsimokyti mašinisto amalo. 
Reguliarjai pakilimai 

Gera ateitis.
Prisilaikykit WMC taisyklių

Skambinkite CHelsea 3*6963.

IŠSIUNTIMU RAŠTININKĖS 1
Išsiuntimo ir failinimo 

departmentams. į

BŪTINA PRAMONĖ
Nuolatinis Darbas. Gera Alga. ’ 1 

Vakacijos su alga.
44 VALANDŲ SAVAITĖ 
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS

40 VALANDŲ
Linksmos Aplinkybes.

SCHUTTE & KOERTING CO. j
12TII & THOMPSON STS. < i

PHILADELPHIA, PA.
(64) ------------------------------------------------------------------ -

VALYTOJA
.$82 j mėnesį. Matykite Custodian

P. S. 30, 230 East 88th St.
(64)

REIKIA MERGINŲ, paprastas fabriko dar
bas prie odos dirbinių. Patyrimas nereikalin

gas. Gera alga.
S. Schlosberg, 12 W. 17th St.

MERGINOS—PRADINĖS
Gera alga mokinantis amato. Patyrimas 

nereikalingas.
MES MOKĖSIME JUM LAIKE MOKINIMOSI

Lengvas, Svarus statymo darbas.
Puikios darbo sąlygos. 

Nuolatinis Darbas.
AGENCY PAPER CO.

99-105 6th Avenue
Arti Grand St. (Canal sub. stotis)

(64) H

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Rytiniai šiftaj 6 A.M. iki 2 P.M.
Vakariniai šiltai 2 P.M. iki 10 P.M.

43’/; VALANDŲ SAVAITĖ . SN
$24.30 Į SAVAITĘ 

Su reguliariais pikilimais
Senai įsteigta gamybos įstaiga

Kreipkitės , į
205 WATER ST., BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia prfliuosavimo

(70)

REIKIA MERGINŲ
Bendras fabriko darbas. Nuolat. Gera 

Viršlaikiai.
FASHION CRAFT BELT CO.

257 W. 39th St.

VIRĖJOS

Alga.

(6?)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITES VISA DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

I r

VIEŠBUČIŲ DARBININKfcS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS
$21.25 I SAVAITĘ. KREIPKITES Į 

HOUSEKEEPER

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

(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 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITES VISA DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

AR KREIPKITES 
5*P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway 

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

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« luboti

(67)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$25 J SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITES I 
HOUSEKEEPER

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

(X)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITES

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

(SS)
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N e w Yorko "flp/Ma Žinios
Šį Penktadienį Matysime 

“Nazis Strike”
Puikiai Pavyko Moterų 

Dienos Minėjimas
E

šį penktadienį, kovo 17 die
ną, Piliečių Kliubo salėjo, 280 
Union Avė., Brooklyne, maty
sime labai įspūdingą filmą 
“Nazis Strike.” Parodo tikrus 
vaizdus iš nacių užgrobtų kraš
tų, kaip jie elgiasi su užgrob
tų kraštų žmonėmis, ypač su 
moterimis. Tą paveikslą rodys 
Raudonojo Kryžiaus atstovai, j 
todėl įžanga nemokamai. At
eikite jo pamatyti.

Taipgi bus gerų prakalbų, 
Mr. J. F. Lurch, Raudonojo 
Kryžiaus ateivių skyriaus di
rektorius sukėlimui $200,000,- 
000 Karinio Fondo, kalbės 
apie R. K. darbus.

Rojus Mizara, Laisvės re
daktorius, komentuos vėliau
sias karines žinias. Raudonoji

Armija jau arti Lietuvos sie
nos. Kaip jaučiasi , Lietuvos 
žmonės, matydami greitą jų 
išlaisvinimą iš nacių priespau
dos ?. . .

Katrina Petrikienč kalbės 
svarbiais dienos klausimais ir 
apie tai, kaip mes galime pa
remti Raudonąjį Kryžių.

Kurie jau aukojote Raud. 
Kryžiui, galėsite neaukoti šia
me susirinkime, bet ateikite 
pamatyti judį ir išgirsti svar
bių prakalbų. O kurie dar ne
aukojote, tai ateikite ir 
kokite.

šį susirinkimą šaukia 
uanian-American Red 
Committee paramai Raudono
jo Kryžiaus.

paau-

Lith-
Cross

Lietuviai Darbuojasi 
Raudonojo Kryžiaus 

Paramai
pla-

| »

t

ma filmą “Nazis Strike” ir 
dalyvaus kalbėtojas nuo Rau
donojo Kryžiaus. Įžanga ne
mokama. Visi lietuviai kviečia
mi atsilankyti.

Atskiros kitos organizacijos 
ir jų veikėjai jau yra pasidar
bavę ir darbuojasi toliau. Apie 
kai kurių pasidarbavimą jau 
tilpo Laisvėje kovo 13-tos lai
doje, kitus paskelbs komitetas 
savo atskaitose vėliau.

Gražu matyti, kad lietuviai 
darbuojasi ir kad kooperuoja 
su American-Lithuanian Red 
Cross Komitetu. Organizuotai 
dirbant daugiau nudirbame ir 
sykiu pakeliame lietuvių var
dą ant aukštesnės papėdės ki
tataučių akyse. Norintieji sa
vo aukas priduoti per lietuvių 

! komitetą, kurio pirmininku 
, sekretoriumi 

Marytė Sinkevičiūtė, galite sa
vo auką 'priduoti komitetui 
raštinėj, 427 Lorimer St., 
Brooklyne.

ITrečiadienis, Kovo 15, 1944

Išėjo Karo Tarnybon 
kevičienė, S. Kleizienč, Verai 
Bunkus, K. Levanas, Nellie; 
Venta, Victoria Balkus.

Po 50c: A. Zablackienė, B. 
Milčienė, S. Kazokytė, J. By- 
ronas. F. Reinhardt, M. Po
cius, A. Janulevičienė, G. Wa- 
resonas po 25c.

Rengėjos dėkoja visiems au
komis ir atsilankymu parėmu
si ems šį darbą.

Kliubietės, beje, šį ketvir
tadienį, kovo 16-tą, turės savo 
susirinkimą Laisvės salėje, kur 
išgirsime pilną raportą iš šios 
pramogos, o taip pat ir prane
šimą apie pasekmes einant po 
stubas rinkti aukų tam pačiam 
tikslui, 
mos

jūrininkas, laimingai pasiekęs 
Australiją.

Trumpam pažmoniui mūsų 
pramogoje lankėsi saržentas 
Casimir Thomas, atvykęs at
lankyti motiną Marcelę Thom- 
sonienę, Richmond Hill gyven
toją. Jo švogeris taipgi jau 
randasi kariškoje tarnyboje.

Smagu prisiminti, jog mūsų, 
visuose parengimuose turime 
jaunų garbės svečių, brookly- 
niečių ir atvykusių iš kitur.
Aukojo Raudonajam Kryžiui:

Po $5: Elzbieta Granickas, 
Ona Kiburienė, J. E. Gužas. 
Elzbieta Raškauskas $3.

Po $2: N. Kisielius, Ona 
Kvietkienė, Anna Višniauskie- 
nė, Wm. Skodis, Marė Yesevi- 
čienė, S. Sasna.

Po $1: H. Andruškevičienė, 
P. Semėnienė, S. Višniauskas, 
Francene Pakalniškytė, J. Bar- 
tašius, E. Kiburienė, ’ A. Mc
Cormick, M. Repinskienė, M. 
Misevičienė, P. Stankevičius, 
M. Vainukevičienė, E. Sungai- 
lienė, A. Kazakevičienė, Peter 
Zablackas, A. Velička, P. Gra
bauskas, F. Krunglis, A. Si
nusas.

Po $1 : J. Juška, B. Briedie
nė, W. Vaičiulis, 
J. Balčiūnas.

Po $1: Olga 
Emilija Stupur,
kas, Robert J. Niaura, Anast.

Kovo 10-tą išvyko kariškon 
tarnybon Frank McCormick, 
williamsburgietes Aldonos Ki
bu rintės vyras. Jisai priimtas 
jūrininku ir išvyko j Sampson, 
N. Y., pamatiniam apmoky
mui. Aldonos brolis Oswaldas 
tarnauja jau nuo pereito rug
pjūčio. Paskutinį vyriškį išlei
dus iš namų, jaunamartė Al
dona ir josios mamytė našlė E. 
Kiburienė, žinomoji kliubietė, 
susikraustė gyventi sykiu.

n
f

Moterų 
, suruoštas 

Kliubo ir 
mis kovo 
buvo sėkmingas visais, o ypa
tingiausią tuo atžvilgiu, kad 
jame suteikta gražios paramos 
Raudonajam Kryžiui.

Nors įvyko tik už savaitės 
po didžiojo Laisvės bazaro, 
taipgi esant kitų pramogų ta 
pačia diena, tačiau turėta gra
žios publikos ir čia. Tai dėka 
rengėjų geram entuziazmui ir 
visuomenės pritarimui tiems 
darbams, kuriuos moterys dir
ba. Kaip moterys žiūri į sa
vo dienos minėjimą, gal ge
riausia parodė d. Jesevičienė. 
Turėdama 10 tikietų parduoti 
ir pati su šeima ir draugais da
lyvauti kitur, jinai pirm ba
liaus atnešė už moterų pramo
gos tikietus $2.50 ir savo Še
rą Raudonajam Kryžiui $2.

Tokiame ūpe dirbo tam po
piečiui ir komisija: Josephine 
Augutienė, Irena Levanienė, 
Blanche Senkevičienė, Nellie 
Venta, Ona Kalvaitienė ir jų 
talkininkai darbe G. Wareso- 
nas, J. Kalvaitis, Ona Lapata. 
Užkandžių turėjo pagaminu
sios gerų ir įvairių. E. Songai
lienė dovanojo namie keptą 
pajų.

Be vaišių ir muzikos šokiam, 
atitinkamai dienai ir momen
tui, turėta taipgi kalbų ir dai
nų programa. Programos vedė
ja B. E. Senkevičienė pakvie
tė S. Sasna trumpai pakalbėti 
apie reikšmę Moterų Dienos, o 
P. Buknį apie Raudonąjį Kry
žių. Gi kalbų pertraukoje pa
dainavo svečias dainininkas— 
mėgėjas Robertas Niaura, bos- 
tonietis (iš Dedham). Jisai bu
vo sustojęs čionai pravažiuo
jant su reikalais. Jam atsilan
kius Laisvėn, ant vietos buvo 
komisijos užkluptas ir prašy
mą patenkino, pirmininkei B. 
Senkevičienei akompanuojant 
sudainavo “Močiute mano,” 
Petrausko, “Rusija brangi” ir

Dienos minėjimas,
Moterų Apšvietus 

mezgėjų su siuvėjo- 
12-tą, Laisvės salėj,

prašomas daugiau pridėjo dai
nelę “Tris dienas.” Rengėjos 
dėkingos gerbiamam svečiui 
už staigmeningą patarnavimą.

Pertraukoje rinkta aukos 
Raudonajam Kryžiui. Nežiū
rint, kad tūli iš čia dalyvau
jančių jau buvo aukoję šian ir 
ten, tačiau ir čia savo šėrą, 
pagal išgalę, atidavė. Suauko
jo $69.40.

Užbaigiant programą, pir
mininkė iššaukė (pagal jai 
įteiktą mezgėjų komisijos są
rašą) būrį kiek daugėliau nu
dirbusių mezgėjų. Joms įteik
ta RWR sagutes išreiškimui 
įvertinimo jų darbo, žinoma, 
anaiptol ne visos pasidarbavu
sios atžymėta, nes vien mezgė
jų per visą šio karo laiką jau 
yra buvę gal apie šimtas. O 
dar yra darbščiosios siuvėjos, 
aukų rinkėjos, pramogų rengė
jos sukėlimui finansų tiems pa
tiems darbams, tikietų. platin
tojos ir kitos, taipgi kiti. No- 

visus-visas reikė- 
sąrašai su ši m-

Kas Mirė Paskiausia?

V. Rudaitis,

Reinhardt, 
J. Pluščiaus-

Į susirinkimus kviečia- 
ir ne narės. Kliubietė.

Gal Kas Radot?
Pereitą sekmadienį Laisvės 

salėj, parengime, Brazinskie- 
nė pametė paketuką su pini
gais (mažą piniginę). Jei kas 
radot, malonėkite atnešti Lais
vės raštinėm

Mrs. Tomlinson iššoko su 
dviem mažamečiais sūneliais 
iš Henry Hudson viešbučio ir 
užsimušė dar pereito gruodžio 
2-rą. Rodos, viskas buvo už
baigta. Bet šiomis dienomis iš
kilo dideli ginčai dėl to, kurie 
iš jų mirė paskiausia. Priežas
tis — jinai paliko pusėtinai 
turto ir nuo to, kuris mirė pas
kiausia, priklausysią, kam teks 
didesnis Šeras likusio turto.

t

%

New Yorke 600 liuosnorių 
tyrinėtojų išsiųsti patikrinti 
maisto kainas 30,000 krautu
vių.

Uf

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street

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

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

rint atžymėti 
tų pagaminti 
tais vardų.

Turėjome 
mielų svetelių 
atsilankęs A. 
naujas Camp 
si ppi valstijoj, 
gomis pas savo 
Šapolą, motinos tėvą, 
jį biznierių. Jo brolis Petras 
irgi tarnauja mūsų kariškose 
jėgose, Afrikoje buvo sužeis
tas, o po to ir vėl sugrįžo 
aktyvėn tarnybon kur nors Pa- 
cifike. Kodis išvyko atgal tar
nybon antradienį, čia taipgi 
dalyvavo ir Jonas Kalendra, 
kuris irgi jau grįžo tarnybon 
antradienį.

Grįždamas iš Philadelphijos 
po apsilankymo . vienai parai 
pas tėvus buvo užsukęs pas 
mus Matas šolomskas, LDS 
jaunimo veikėjas. Sakė, jog tė
vai jau turi žinią, kad jo jau- 
niausis brolis Martynas, irgi

SUSIRINKIMAI
Brooklyno Moterų Atydai

Moterų Apšvietos Kliubo ir mez
gėjų su siuvėjomis susirinkimas 
įvyks kovo 16-tos vakaro 8 vai., 
419 Lorimer St., Brooklyne. Kvie
čiame ir ne nares. Valdyba.

(62-63)

Lietuviai šiemet gana
Čiai įsitraukę į Raudonojo Kry
žiaus vajų. Be American-Lith
uanian Red Cross Committee, 
taipgi su juo kooperuojančių 
grupių, darbuojasi dar eilė ki
tų organizacijų, įstaigų ir gru
pių, renkamos aukos šapose ir 
po namus. Visur lietuviai pri
sideda pagal išgalę.

Atkočaičio šapoje, kaip pra
nešta pereitą savaitę, jau da- 
sisiekta iki $87.

Su American-Lithuanian Ko
mitetu Raud. Kryžiaus koo-' 
poruojančių organizacijų na-'yra R Buknys, 
rėš, veikiančios susiedijos ska
le, 85-to precinkto ribose ir 
kreditui, pirmą savaitę vajaus 
po namus surinko $108 su 
centais. Jos darbuojasi ir 
liau. Darbo pasekmės — 
kiek kuri surinko — bus 
skelbtos vajui pasibaigus, 
damos pagal blokus jos 
randa ir lietuvių.

Per rinkėjas M. Misevičie
nę ir M. Repinskienę aukoję 
šie lietuviai:

Puzinas
LDS 13 

vičienė po
Po $1: 

Yakštienė, 
Bajorinas, 
M. Ripinskas, Stella Dean.

Po 50c: J. Janunas, S. Ski- 
vienė. (Pagal komiteto pa
tvarkymą, smulkesnės aukos 
laikraštyje neskelbiamos.)

Moterų Apšvietos Kliubas, 
su talka mezgėjų ir siuvėjų, 
suruošė Moterų Dienos minė
jimą kovo 12-tos popietį, ku
rio vyriausiu tikslu taipgi bu
vo sukėlimas paramos Raudo
najam Kryžiui. Apie jo pasek
mes matysime vėliau.

Tam pat tikslui taipgi ruo
šiama prakalbos kovo 17-tos 
vakaro 7:30 vai., Pil. Kliubo 
salėje, 280 Union Avė., Brook
lyne. Kalbės Rojus Mizara ir 
Katrina Petrikienė, bus rodo-

taipgi ir tolimų, 
kariškių. Buvo 

M. Rodis, tar- 
Shelby, Missis- 
atvykęs atosto- 

dėdę Juozą 
žinomą- EAST NEW YORK, 

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

talpoj, kampas Crescent St. ir At
lantic 
gijos 
kurie 
vauti.
šiuos metus, pasistengkite šiame su
sirinkime užsimokėti. — V. Paukš
tys. (60-62)

Ave., įvyks Literatūros Drau- 
385 kp. susirinkimas. Nariai, 
tik galite, malonėkite daly- 
Kurie dar nemokėjote už

to
po 

pa- 
Ei- 
at-

S. Sasna.

Majoras Reikalavo Dau
giau Pinigų Miestui

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs bartenderis. 

Gera alga tinkamam asmeniui. 
"Kreipkitės pas Louis Freeman, 35 
S. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

(62-64)

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI 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 16th St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

t

(Įsist. 28 m.)

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

Reikalinga dviejų rankinių 
rių (Finish Pressers). Taipgi 
linga guzikinių. Jeigu katra 
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)

prese- 
reika- 
mote-

PARDAVIMAI
LITUANIGA SQUARE RESTAURANT

282 Union Ave.
BROOKLYN

"Nazis Strike"
Tai filmą, kuri bus rodoma

Miesto šerifai pereitą savai
tę išdavė 57 įkaltinimus daug- 
menimis prekiautojams už per
žengimą lubinių kainų.

All Lady C rosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

ft
»

Asmenini
HUSS MORGAN

iv jo orkestrą
BORAI!

MINEVITCH’S
HARMONICA

RASCALS
Barbara Blaine

vai. ryte

ANN SHERIDAN
DENNIS MORGAN

JACK CARSON
IRENE MANNING

vaidina Warners
“SHINE ON
HARVEST

MOON”
Atdara nuo

M

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)

i

PASKUTINIS RODYMAS 12 NAKTĮ
HUMPHREY

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

9
STRAND Broadway & 47th 

PIRKITE BONUS!

Warner Bros, perstatyme

PASSAGE TO
MARSAILLE

44c iki 12 Dieną
HOLLYWOOD ®R?iA™AY

Atdara 10 vai. ryte—Nuolatiniai

valandą vakaro.

PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE
280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Taipgi bus svarbių prakalbų
KALBĖS: ------

MR. J. F. LURCH
Raudonojo Kryžiaus atstovas.

ROJUS MIZARA
Dienraščio Laisvės redaktorius.

KATRINA PETRIKIENĖ
Žymi visuomenininke.

Filmą “NAZIS STRIKE” yra-labai įspūdinga ir ją 
matysite nemokamai. Nebus jokios įžangos.

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 4-6804

$5.
kuopa ir M. Mise- 
$3.
S. Vinikaitienė, M.

M. Klimas, Ch.
Nellie Rutkūnas,

Savaitinėje prakalboje į 
miesto gyventojus, iš miestavos 
radio stoties WNYC, majoras 
LaGuardia pereitą sekmadienį 
vėl reikalavo, kad valstija 
grąžintų miestui didesnę dalį 
miesto sumokamų taksų, negu 
dabar grąžina.

Majoras sakė, kad miestas 
dasiekė “bačkos dugno” ir 
kad mums reikia 16, 17 arba 
ir 20 milionų daugiau šiemet 
ir reikės ateinančiais metais, 
kad išsiversti.

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q lietuviškas kabaretas
" Oi STANLEY MISIŪNAS

/ '> z^ll SAVININKAS

Į žmonių reikalavimus su
grąžinti švietimo reikalams 
nukapotus $7,800,000, guber
natorius Dewey atsakė pasiū
lymu tik $1,300,000. Taip po
nas Dewey žiūri į mūsų jau
nimo švietimo reikalus.

Penktadienį, Kovo-March 17
Prasidės 8

■ • ■-'•■a v’' IS"!3’/-

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

. legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

— 1 ............... ..
IAMOND P A ‘ «-B f y~ — 

f Y° N D
O.At pARE

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

DIAMOND ENSEMBLE
MEx HCARr

ST 'N QUALITY

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų Ir Degtinas 
Kasdien Turime

KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
ROBERT LIPTON, Jeweler

701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 07 0 , Both for
1 ii <1) (. r o > b )■ 
Matched 1 4K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro 
in antic designs. 
Lovely.

$65-
Weekly Teems

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

j LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.




