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Grįžtu prie senos, labai įgri- 
susios pasakos. Pasikalbėkime 
apie masinius susirinkimus bei 
prakalbas. No. 63

Aš bijau, kad mes sugrįžo
me į seną papratimą prakal
bas rengti tik iš “mados.” Vie
nas pasiūlė, kitas parėmė, nu
tarėme ir prakalbos bus!

Jos būna, tiesa, bet naudos 
iš jų visai mažai. Komisija ir 
dar keli prieteliai susirenka ir 
viskas. Pašaliniai žmonės nė
nežino.

Kalbėjausi su Gasiūnu, ku-
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PREZIDENTAS SAKO, TAI 
VOKIEČIAI KALTI, KAD 

ROMA BOMBARDUOJAMA

Mussolinio Propagandistas 
Gaida Užmuštas Bomba

London. — Fašistų Ro
mos radijas sakė, jog talki
ninkų lėktuvai, bombarduo
dami karinius taikinius Ro-

RAUDON. ARMIJA ATKERTA NACIAM 
IR NIKOLAJEVO UOSTA; GRESIA 

APSUPTI DAR DAUGIAU VOKIEČIU
VVasliington. — Naciai

ris maršrutavo Massachusetts pavertė Roma savo karo 
valstijoje. Kitur, sako, visai centru, pareiškė prez. Roo- 
plakatų nedarė. Kliube ant seveltas: Jie nepaiso, kad 
lentos užrašė, kad bus prakal-įdėl to turės nukentėti Ro
bos ir gana. , mos šventnamiai ir istori-

Kas užėjo į kliubą, gal pa
matė. Bet kiek lietuvių tą 
kliubą lanko?

Ne tiek pikta, kiek liūdna 
dėl tokio prakalbų rengimo.

Tegul jų bus mažiau, bet tu
ri būti gerai surengtos!

Gavote blankas rinkimui pa
ramos Lietuvos žmonėms. 
Blankos pasiųstos kuopų se
kretoriams.

Pernai siuntėme šiaip veikė
jams. Susilaukėme protestų. 
Patarta buvo siųsti tiktai se
kretoriams. Dabar taip pada
rėme.

Bet ką daro sekretoriai ?
Jei greitu laiku turėsite! 

kuopos susirinkimą, nusineški-

, niai palaikai. Tai yra net 
! hitlerininkų principas neig
ti ir naikinti, kas tik nevo
kiška.

Pirmiaus naciai pavertė 
Cassino istorinį vienuolyną 
į savo tvirtumą, ir nors a- 
merikiečiai iš pradžios la
bai nenorėjo kliudyt šio vie
nuolyno, bet galų gale ne
išvengiamai turėjo bombar- 
duot vokiečius jame, kaip 
priminė prezidentas.

Kad hitlerininkai naudo
ja Romos bažnyčias ir isto
rinius pastatus kaipo savo 
fortus, tai anglai-amerikie-

čiai neišvengiamai turi 
priešus ir Romoje atakuo
ti, — užreiškė Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull jau diena pir
miau.

Dabar prez. Rooseveltas 
sakė:

“Visiem žinomas nacių 
rekordas kas liečia religi
jos. Kaip namie, taip užsie
niuose, Hitleris ir jo sekė
jai vedė ir tebeveda begai- 
lestingą karą prieš visų ti
kybų bažnyčias.

“Dabar vokiečių armija 
naudoja šventąjį Romos, 
miestą, kaip savo karo cen
trą... Tai logiškas žingsnis 
visuotinio nacių karo poli
tikoj, kuri nieko nelaiko 
šventu.”

Moscow News Sveikina
te bląnkas ir ten pakalbėkite 
apie rinkimą paramos. Jei su
sirinkimas dar toli, patys se
kretoriai pasiėmę blanką pra
dėkite darbą.

Lietuviai Sovietų Sąjungoje 
gražiai darbuojasi. Jie ruošia
si būsimiems Lietuvos atstaty
mo darbams.

Lietuviai rašytojai daug ra
šo, kuria. Išleidžiama daug 
veikalų, štai ant rankų nese
niai iš spaudos išėjusios dvi 
knygutės ir “Lietuvių Kalbos 
Gramatika.”

Viena knygutė Antano 
Venclovos “Iš Karinio Blokno
to.” Jis rašo apie Raudono-

Gabius Amerikos ir 
Anglijos Jūreivius

Maskva. — Sovietinis 
paikraštis Moscow News, 
■ leidžiamas anglų kalba, 
nuoširdžiai sveikino Ame
rikos, Anglijos ir Kanados 
karinius laivus ir jų jūrei
vius, kurie taip gabiai gina 
prekinius laivus, gabenan- 

Įčius Sovietams įvairius 
reikmenis.

Didelis šių talkininkų lai
vų būrys visai be jokių nuo
stolių dabar atplaukė su

sios Armijos lietuviškus pul
kus. Kita knygutė Jono Mar
cinkevičiaus “žvaigždė”—ap
sakymėlių rinkinys.

Gramatiką parašė Juozas 
Žiugžda. Vadovėlis lietuviš
koms mokykloms. Tokių mo
kyklų Sovietų Sąjungoje yra 
keliolika.

Mes čia irgi neapleidžiame 
kultūros dirvos. Karo sąlygo
se nesustojame leidę žurnalą, 
knygas ir brošiūras.

Bet pažiūrėkime į kitas sro
ves. Pas juos didžiausias kul-

kroviniais į vieną šiaurinį 
Sovietų uostą. Ryšium su 
tuo Moscow News rašo, jog 
anglam nuskandinus vokie
čių karo didlaivį Scharn- 
horstą, paskui pasidarė jau 
daug saugesnis tas jūrų ke
lias. Moscow News rašo:

“Tatai reiškia, jog visi 
anglų ir amerikiečių tan
kai, lėktuvai ir amunicija 
per jūras pasiekia Raudo
nąją Armiją ir padeda jos 
ofensyvui. Tatai reiškia, 
jog neina veltui darbas ka-

Raudonarmiečiai 
Pagrobė Dar Šim- 
tus Nacių Kanuolių

London, kovo 15. — Nuo 
apsiaustų ir naikinamų vo
kiečių Snegirevkos srityje, 
Chersono apylinkėje, Rau
donoji Armija pagrobė virš 
300 kanuolių, o per mūšius 
linkui Vinnicos sovietiniai 
kariai sučiupo 180 nacių 
kanuolių ir didelius kiekius 
kitų ginklų ir amunicijos. 
Čia raudonarmiečiai taipgi 
paėmė nelaisvėn daug hit
lerininkų.

Kovo 13 d. Sovietai vi
suose frontuose sunaikino 
bei išmušė iš veikimo 53 
vokiečių tankus ir nušovė 
20 jų lėktuvų.

moję, bomba užmušė fašis
tinį italų laikraštininką 
Virginio Gaydą, kuris buvo 
vadinamas Mussolinio gra
mofonu.

Reikalauja Atidėti 
Antrąjį Frontą

Washington kovo 15. — 
Republikonas kongresma- 
nas Jessie Summer įnešė 
sumanymą, kur. reikalauja 
atidėt amerikiečių įsiverži
mą į Vakarų Europą prieš 
nacius, “iki Sovietai atsisa
kys nuo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos”. Jis pasakojo, 
būk Amerika ir Anglija iki 
šiol buvusios “Sovietų įran
kiais.”

Amerikos Lakūnai Supleški
no Daug Traukinių Romoj
London. — Amerikiečiai 

vėl bombardavo' Prenfeti- 
na, Terni ir Orte geležin
kelių kiemus Romoj ir apy
linkėj. Jie sunaikino daug 
nacių karinių traukinių.

Amerik. Lakūnai Triuš
kino Nacių Miestus

London, kovo 15. — Di
dieji Amerikos bombane- 
šiai, lydimi daugelio lėktu
vų kovotojų, vėl ardė ir de
gino Hanoverį ir Braunšvei- 
gą, karinių fabrikų miestus, 
vidurinėje Vokietijoje.

Philadelphia, Pa.

tūrinis ubagynas. žmonės be nadiečių ir amerikiečių far- 
jokios idėjos. Kiekvienas į sa- merių, auginančių maisto 
ve traukia. Nieko nesukuria, ———-------------------------------
nieko neišleidžia. Surinko de- 
sėtką tūkstančių dolerių neva 
Lietuvos gelbėjimui, bet pini
gus patys prašvilps čia pat.

Tačiau jie turi ilgus liežu
vius. Jie moka puikiai keiktis 
ir demokratinius lietuvius ap
šnekėti.

Sakoma, kad šiemet Sovie
tų Sąjungoje buvo šilčiausia 
žiema — nepaprastai šilta. 
Šalčiai nebuvo didesni, kaip 
Šiaurinėje Amerikoje. O kitais 
metais Maskva negalėdavo šal
čio pakelti.

Ši “šilta” žiema, ankstyvas 
pavasaris, labai pakenkė Rau
donosios Armijos ofensyvui. 
Ukrainoje keliai jau pavirtę į 
purvą. Mechanizuotoms jė
goms sunku kilnotis.

“Generolas purvas” puikiai 
pasitarnavo naciams.

Lenkai gavę. pranešimą

Vokiečių rakūnai naktį 
bombardavo talkininkų už
imtą Neapolį, Italijoj.

produktus, siunčiamus So
vietų Sąjungos armijai ir 
žmonėms. Tai reiškia naują 
paspirtį Jungtinėms Tau
toms karą laimėti.”

PRAKALBOS —KALBĖS 
R. MIZARA

Sekmadienį 19 d. kovo, 2- 
rą vai. po pietų kalbės Lai
svės redaktorius R. Mizara, 
Lietuvių Tautiškoje Salėje, 
928 E. Moyamensing Avė., 
Phila., Pa. Lietuviai prašo
mi skaitlingiausiai atsilan
kyti. A. J. Smitas.

Maskva, kovo 15. —- Tre
čioji Ukrainos armija, ko
manduojama gener. Mali- 
novskio, apsiautė kelias vo-
kiečių divizijas ties Snigi- 
revka, 37 mylios į rytus 
nuo Nikolajevo, ir jau už
mušė 10,000 ir suėmė 4,000 
nacių iš tų, kurie mėgino 
prasiveržt laukan iš apsu
pimo.

Viena sovietinės armijos 
dalis rėžė iš šiaurių, o ki-
ta iš pietų ir tokiu būdu 
susisiekė užnugarėje hitle
rininkų buvusių Snigirev- 
kos - Bereznegovatoje skly
pe 300 ketvirtainių mylių, į 
šiaurių - rytus nuo Cher
sono uosto, kuris buvo die-

šiuoš nacius, padarė 22-jų 
mylių žygį į pietus per 24 
valandas.

ATKIRTO NIKOLAJEVĄ 
NUO JŪROS

London. — Raudon. Ar
mija, triuškindama vokie
čių pasipriešinimus į vaka
rus nuo Chersono, jau pa
siekė Bugo upės žiotis, 10 
mylių į pietus nuo kito uos
to miesto, Nikolajevo, sto
vinčio rytinėje šios upės 
pakrantėje.

Sovietų kariuomenė to
kiu būdu jau nukirto na
ciams susisiekimą laivais iš 
Juodosios Jūros su Nikola
jevu. Taigi dabar vokie-

na pirmiau atvaduotas nuo čiams nelieka jokio svar- 
vokiečių. Gen. Malinovskio baus sovietinio Juodosios 
raudonarmiečiai, mesda- Jūros uostamiesčio, apart 
miesi iš šiaur. pusės atkirst i Odessos, kaip teigia pra-

Lenką Patrijotai Pareiškia, 
Kad Jų Tautiečiams Vieta 
Sovietą Fronte, ne Italijoj

Maskva. — Lenkų Patri- 
jotų Sąjungos čionaitinis 
laikraštis Wolna Polska 
(Laisvoji Lenkija) rašo:

Ne vieta dviem lenku ka
riuomenės divizijom būti 
Italijoj ir krutėti po kelin
tą dalį colio pirmyn. Ne 
linkui Romos užėmimo jie 
turėtų kovoti, bet palei Bu
go upę kautis prieš vokie
čius ir padėti Raudonajai 
Armijai Lenkiją atvaduoti.

Kiekvienas tų lenkų ka
rių kraujo lašas turėtų bū
ti aukojamas savo kraštui, 
Lenkijai išlaisvinti, sako 
Wolna Polska.

(Čia kalbama apie tas 
dvi lenkų divizijas, kurias 
jų generolas Anders, pagal 
lenkų valdininkų įsakymą 
iš Londono, ištraukė iš So
vietų Sąjungos tuo laiku, 
kai naciai puolė Stalingra
dą. Tos divizijos, įrengtos, 
išlavintos ir apginkluotos 
Sovietų Sąjungoj, buvo iš
siųstos Iranan - Pensijon, 
kur ištisus metus tiktai sto

vėjo ir nieko neveikė. Tik 
paskutiniu laiku tie lenkai 
buvo pasiųsti į rytinį Itali
jos frontą, kur dabar iš
vien su anglais dalyvauja 
žvalgų veiksmuose.

SENATAS ATIMA BALSĄ 
MILIŪNAMS KARIU

Washington. — Jungti
nių Valstijų senatas 47 bal
sais prieš 31 priėmė suma
nymą, kuris sako, jog A- 
merikos kariai, jūreiviai ir 
kitų ginkluotų jėgų nariai 
tegalės balsuoti tiktai pa
gal paskirų valstijų tai
sykles ateinančiuose rinki
muose.

Tu.omi yra atimama bal
savimo teisė trylikai mi- 
lionų karių, kaip sakė se
natorius Guffey. Preziden
tas Rooseveltas reikalavo 
vienodo šalies įstatymo, pa
gal kurį galėtų visi kariai 
dalyvaut rinkimuose.

nešimas iš Londono.
Šis Sovietų žygis reiškia, 

jog daugiau hitlerininkų 
apsupta kampe tarp Niko
lajevo, Bugo upės ir Juodo
sios Jūros. Čia jiem taip 
pat gręsia sunaikinimas 
bei suėmimas, jeigu jie ne
paspės ištrūkt per plačias 
Bugo upės žiotis į vakarinį 
jos šoną.

SOVIETAI PERĖJĘ BŪ
GĄ TIES UMAN

London, kovo 15. — An- 
roji Ukrainos armija, ko
mandoje maršalo' Konevo, 
apvalė nuo. vokiečių 40 my
lių šiauriniai - rytinių Bu
go upės krantų, į vakarus 
nuo Uman, pirmiau atimtos 
iš nacių tvirtumos. O Ber
lyno radijas, šiuos žodžius 
berašant, sako, jog Sovietų 
kariuomenės daliniai jau 
persimetė keliose vietose 
antrapus Bugo toje srityje 
ir įsitvirtino pietiniai va
karinėse šios upės pakran
tėse.- •

Konevo armija taip pat 
užėmė Anastasjevkos mies
tą, 17 mylių nuo Pomoš- 
kaja stoties paskutinio vo
kiečiams geležinkelio, ei
nančio iš rytų į vakarus 
pietiniai - vakarinėje Uk
rainoje.

Tuo pačiu laiku Konevo 
kariai paėmė punktus ar
čiau 10 mylių nuo vokiečių 
tvirtumos ir geležinkelių 
mazgo Vinnicos, ir už 25 
mylių į rytus nuo Žmerin- 
kos, geležinkelių centro, 
per kurį eina vienas iš pa
skutinių trijų geležinkelių 
naciams pabėgti iš pietinės 
Ukrainos.

Per dvi dienas šioje sri
tyje raudonarmiečiai visiš
kai sunaikino du pulkus 
hitlerininkų, iki 8,000 vyrų.

Vakar visuose Ukrainos 
frontuose Sovietai atėmė iš 
vokiečių daugiau kaip 220 
gyvenamųjų vietų, tarp ku
rių yra bent trys geležin
kelių stotys, penki apskri
čių miestai ir tuzinai stam
bių miestelių.

JUGOSLAVU KOVŪNAMS SOVIETUOSE ĮTEIKTA MARŠALO TITO VĖLIAVA
Jugoslavų Stovykla prie 

Maskvos. — Jugoslavijos 
partizanų vadas maršalas 
Tito- Broz atsiuntė savo 
krašto vėliavą tautiniam

kad Lvovo mieste naciai pa
skerdę 10,000 žmonių. Dabar 
lenkai šiam nacių barbariz
mui tiki.

Bet jie netikėjo, kįai Sovie
tai sakė, kad Smolensko miš
kuose naciai paskerdė vienuo- 
liką tūkstančių lenkų karinin
kų. Jie tada tikėjo naciams.

Jie turės tikėti dar dauge
liui dalykų. Kai karo uždan
galas pasikels ir pasaulis pa
matys pačioje Lenkijoje nacių 
darbus per tuos kelius okupa
cijos metus, lenkai pamatys, 
ką gali vokiškas barbarizmas.

B --“
jugoslavų būriui, kuris vei
kia kaipo Raudonosios Ar
mijos junginys. Ta vėliava 
kovo 12 d. per iškilmingas 
karines apeigas įteikta 
šiam jugoslavų kovūnų da
liniui, per jų komandierių, 
pulkininką Marko Marko- 
mesičą. Ir kaip išdidžiai ke
liu maršavo tie kovingi ju
goslavai su aukštai iškelta 
savo tautine vėliava!

Paradą stebėjo Raudono
sios Armijos generolas Ge
orgas Žukovas ir oficieriai 
lenkų, jugoslavų, cechų ir 
francūzų junginių, kovo
jančių sovietiniame fronte 
prieš vokiečius. Jugoslavai 
maršavo naujose, Sovietų 
parūpintose uniformose* su

visais atitinkamais ginklais 
ir dalyvaujant daugeliui 
karinių Amerikos automo
bilių “džypsų.”

VĖLIAVOS ĮTEIKIMAS 
IR LAIMINIMAS

Maršalo Tito vėliavą įtei
kė puikininkui Markomesi- 
čiui V. Vlachovičius, kuris, 
bekovojant Ispanijoj prieš 
Franko fašistus, buvo ketu
ris kartus sužeistas, ir ne
teko kojos. Jis dabar iš Ju
goslavijos atvyko Maskvon.

Kai Vlachovičius padavė 
vėliavą pulk. Markomesi- 
čiui, tai šis atsiklaupė ir. 
pabučiavo ją. Paskui kata
likų, pravoslavų ir maho
metonų kunigai palaimino 
vėliavą. Nes tarp šių jugo-

slavų yra visų trijų religi
jų karių.

Amerikiečių ir kitų tau
tų užsienin, korespondentai 
buvo autobusu 'nuvežti į 
stovyklą, kur gavo užkandį 
sykiu su jugoslavų karei
viais ir oficieriais. Paskui 
jie važiavo kariniame jugo
slavų parade.

Po to suruoštas pokilis 
tiem kariam ir visiem pa
rado dalyviam. Pokilyj bu
vo išgerta už sveikatą ir 
pergalę Sovietų, Jugoslavi
jos, Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos armijų ir jų va
dų. Raudonarmiečių gene
rolas Žukovas taipgi pakė
lė taurę talkininkų kores
pondentams* kuriuos jis

sveikino “kaip didžiąsias 
kanuoles kare prieš bendrą
jį priešą.”

Šis jugoslavų karių bū
rys daugiausiai susideda iš 
vyrų, kurie perbėgo Sovie
tų pusėn iš vokiečių, italų 
bei vengrų armijų bei vers
tino darbo batalionų. Kiti 
buvo nelaisvėn paimti. •

Pulk. Markomesičius bu
vo nacių suimtas Jugoslavi
joj o paskui pasiųstas fron
tan prieš Sovietus ir pasi
davė su savo kariais Sta
lingrade.
PERLĖKDĖ NACIŲ OR

LAIVIUS SOVIETAMS
. Jugoslavų kapitonas Ni

kola Cvikičius, paimtas į 
vokiečių orlaivyną, paskui

su nacių lėktuvu ir dviem 
savo draugais perskrido So
vietų pusėn ir pasidavė. 
Kai kurie kiti jugoslavai 
dar pirmiau perlėkdė vokie
čių orlaivius ir atidavė So
vietam.

Jugoslavų leitenant. Pau
lius Kovač buvo pasiųstas 
frontan kaipo vengiu ar
mijos narys.Prie Dono upės 
sumušti vengrai 1942 m. 
gruodyje bėgo, o jis su sa
vo draugais pasiliko ir pa
sidavė Raudonajai Armijai. 
Jis sako, jog sovietiniai pa
reigūnai lygiai gerai elgėsi 
su jais, kaip ir su vokiečiais 
belaisviais.

Taip rašo N. Y. Times 
korespondentas. „ . Ąį'■
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Smetonukas, Kaip Tikras 
Gebelsukas.

Lietuviškųjų kryžiokų abaze pasireiš
kia vis didesnis visų galų suirimas. Jie 
puolasi šian ir ten, bet žiūrėk, atsimuša 
kakta į duris, ir vėl atkrinta, stovi kur 
Stovėjo arba dar keletu žingsnių toliau 
nuo pirmesnės vietos.

Atsimename tuos laiku, kai jie, lietu
viškieji kryžiokai, visas savo viltis dėjo 
Anglijoje. Girdi, Anglija padarys Euro
poje tvarką ir Lietuvoje grąžins smeto
niškąjį režimą. Paskui, kai Jungtinės 
Valstijos įstojo į karą, jie sakė: Anglija 
ir Amerika Europoje padarys “parėd- 
ką”, o tuomet — look out, jūs, “Maskvos 
agentai” 1

Dar paskiau jie tvirtino, būk Amerika 
ir Anglija pasiusiančios Lietuvon savo 
kariuomenes “Lietuvai gelbėti.” Panašią 
mintį skelbė tiek artimieji Smetonos 
talkininkai, tiek tolimesnieji, kaip p. 
Bagočius, kun. Pakalnis ir kiti. Priimdi
nėjo rezoliucijas, prašančias Anglijos ir 
Amerikos vyriausybių siųsti savo ka
riuomenes į Lietuvą po to, kai Lietuva 
bus išlaisvinta, kad tos kariuomenės 
“Lietuvą gelbėtų.”

Jie vis manė, vis tikėjosi, jog tarp 
Jungtinių Tautų įvyks kivirčių, nesusi
pratimų, skylimų.

Tačiau, Maskvos ir Teherano konfe
rencijos išblaškė iš tų ponų galvų nerim
tas mintis. Iš kitos pusės, Raudonosios 
Armijos žygiai Rytų Fronte jiems įvarė 
daugiau baimės, negu kada nors jie bu
vo turėję!

Ir dabar jie klaidžioja, spėlioja, plepa 
(dažnai nei vieną nei du), ramindamies, 
ir vis dar ramindami nelaiminguosius 
savo pasekėjus.

Andai Keleivio redaktorius, tasai eks
pertas plepėti tai, ko nežino, paskelbė, 
būk, girdi, Amerika duosianti Tarybų 
Sąjungai trečdalį Italijos karo laivų, o 
už tai Tarybų Sąjungos vyriausybė pa
darysianti Lietuvą tokią, kokios nori 

Keleivio redaktorius — smetonišką!
Skaitytojau gal netikės, bet tai yra 

faktas, kad tą kvailą Keleivio plepalą 
Naujienos persispausdino, prie jo dara- 
šydamos apie špaltą savo komentarų, ti
kinančių, jog galį būti taip, kaip Kelei
vis rašo!

Mes tik tiek galime dėl to pasakyti: 
Palaiminti ubagai dvasioje, nes jų yra 
dangaus karalystė!

smetonininkams suorganizuoti savo val
džią in exile!

Smetonukas “pamiršta,” jog Lietuvos 
valdžia (tarybinė1 valdžia) yra, ji veikia, 
ji organizuoja lietuvius kovai dėl Lietu
vos išlaisvinimo, ji gelbsti, padeda Lie
tuvos žmonėms kovoti prieš okupantus.

Smetonukas kaip ir jo bičiuliai — at
viri ir neatviri bičiuliai — nori smeto
niškos valdžios, jie nori smetoniško 
kontinuiteto, o čia jo vis nėra!

Toliau Smetonukas “aiškina”:
“Laikui bėgant betgi paaiškėjo, kad 

net ir toms valstybėms, kurioms Atlan
to Deklaracija daug žada, džiaugtis nė
ra ko. Pirmų pirmiausiai Anglai PAR
DAVĖ (mūsų pabraukta — L. RED.) 
savo pirmą ir herojiškiausią sąjunginin
kę Lenkiją....”

Kada anglai Lenkiją pardavė, kam jie 
pardavė? Neklauskit mūs. Užtenka to, 
kad “pardavė”, nes taip sako “tautos va
do” sūnus!

Paskui:
“Po Lenkijos Anglai IŠDAVĖ didvy

riškai kovojusius Jugoslavus, šiandien 
komunistas Tito jau daugiau ne tik už 
Michailovičių, bet ir už visą Jugoslavų 
vyriausybę. Kas bus sekanti Anglų 
‘džentelmeniškumo’ auka šiandien dar ne
žinia. Priklausys ko pareikalaus Stali
nas...”

Dar toliau:
“Bolševikai DU SYKIU be jokios kai- ’ 

tęs iš Suomijos pusės užpuolė Suomius, o 
kadangi Suomiai nepasidavė, tai Anglai 
jiems paskelbė karą. Išeina, kad negana, 
jei bolševikai nori ką pagrobti, jei jie 
patys to padaryti negali, tai Anglai 
jiems padeda. Kaip viso to akivaizdoje 
atrodo Atlanto Deklaracija, kurioje pa
skelbta visų tautų laisvė, numatyti ne
sunku. Tai BEVERTIS POPIERĖLIS...’ 
(Visur mūsų pabraukta. — L. Red.).

Šitaip pasaulį mokina (aiškiau: mon- 
kina) užtroškusiojo Antano Smetonos 
sūnus, Julius, turįs pretenzijų būti savo 
tėvo šiušiuose ir “vadauti” lietuvių tau
tai, kaip tėvas “vadavo”!

Julius Smetona su šia savo “prakalba” 
pasirodo ne tik dideliu pro-naciu, bet ir 
melagiu (Tiesa, nei vienas nacis neapsi
eina be melo; jei tik asmuo fašistas, tai 
jis ir melagis).

Gebelsas jau ne sykį skelbė, kad At
lanto Čarteris yra niekas daugiau,, kaip 
bevertis popierėlis; Smetonukas dabar 
kartoja tą patį.

Atsibeldęs iš kažin kur, Julius Smeto
na, užuot stiprinęs mūsų krašto karines 
pastangas, — jas silpnina. Jis puola An
gliją, mūsų talkininkę, jis puola Tarybų 
Sąjungą, mūsų talkininkę.

Plepėdamas apie Anglijos “pardavi
mą” Jugoslavijos, šis lietuviškas gebel
sukas tuo pačiu žygiu kaltina ir Jungti
nes Valstijas, nes ir Jungtinių Valstijų 
vyriausybė remia ne Michailovičių, bet 
maršalą Tito!

KAS KA RAŠO IR SAKO
NE STEBUKLAI, BET 
PAŽINIMAS TIESOS
Paskutiniame žurnalo 

“Look” numeryje Paul 
Schubert, radijo komenta
torius, rašo ilgą straipsnį 
apie Sovietų Sąjungą. Jo 
straipsnis pavadintas “How 
Did the Russians Do It?” 
Tai gražiai, suprantamai, 
paprasta kalba parašytas 
atsakymas tiems, kurie dar 
ir šiandien stebisi ir nesu
pranta, kaip tai galėjo So
vietų Sąjunga sulaikyti 
Hitlerį, ir dabar jojo gaujas 
taip energingai grūda at
gal beveik dviejų tūkstan
čių mylių fronte.

“Atsimenat paveikslus a- 
pie vokiečių generolų pasi
davimą 1942 - 1943 žiemą?” 
klausia Schubert. “Kai ku
rie žmonės manė, kad tik
rai šaltis, o ne rusai, 
pliekė vokiečius, 
buvo perdaug 
tai ir viskas, jie

“Bet ar ištiesų
galėjo vokiečius rusų žie
miniam ofensyve Dono al
kūnėje, kuris atstūmė na
cius iki pat Orei - Kursk- 
Charkov - Rostovo linijos— 
išstūmė juos iš šiaurinio 
Kaukazo, iki viskas, kas 
jiems beliko, tai mažytis 
plotas ant Taman pasiausa- 
lio?”

“Mes sakėme, turime 
duoti rusams kreditą, 
moka suvaldyti rusišką
mą. Vokiečiai buvo kvailiai 
su jais prasidėti.”

Bet atėjo 1943 m., sako 
Schubert, su baime visi lau
kėme — laukėme vokiečių 
ofensyvo. Ir jų ofensyvas 
prasidėjo. Tai buvo liepos 5 
diena. Puikiai atsimename 
tą ofensyvą. “Viena vokie
čių armijos dalis, 15 divi- 

iš apie 225,000 vyrų, 
į šiaurius nuo Belgo- 
Tame liepos ofensyve 
įvelta arti pusė mili- 
vokiečių. Nacių aiš- 

buvo paimti

su- 
Vo kiečiai 

pasinio j ę, 
teige. 
šaltis nu-

genijaus to didžiojo tarpi- 
nimo katilo, kuris susideda 
iš šimtų įvairių tautelių ir 
priklauso vienam geografi
niam pavadinimui, Rusija.

“Išlaukinio pasaulio pa
matinė nuomonė apie Rusi
ją buvo sudaryta dar caro 
laikaię, prieš ketvirtadalį 
šimtmečio, kuomet ta tauta 
buvo daugumoje beraštė ir 
buvo Vokietijos nugalėta 
Pirmajam Kare...”

Teisybę Schubert sako. 
Dauguma amerikiečių taip 
apie Sovietų Sąjungą ma
nė. Rusija jiems buvo se
noji, caristinė Rusija. Apie 
moderniškąją Rusiją jie 
buvo girdėję tiktai melų ir 
baubų. Atsimenate, sako 
Schubert, kokiais žmonė
mis rusus prieš šį karą per
statydavo mūsų Hollywood 
filmu trustas. Beveik viso
se rusus niekinančiose ro
lėse lošdavo aktorius Mis- 

■cha Auer. O jeigu kas pri
simindavo “apie gražų 
naują Sovietų Sąjungos pa
saulį, apie jos dirbtuves ir 
kooperatyvus, tai būdavo 
numojama ranka ir sako
ma: ‘Tai komunistų propa-

mija turės sustoti prie 
į Dniepro, nes negalės persi- 
= kelti per tą milžinišką upę, 
-Sovietų inžinieriai parodė 

apie'“stebuklus,” atsirado tiltai 
Sovietų specialius ginklus ’ir,Raudonoji Armija persi- 
—apie prieštankines kanuo- 
les, i apie raketas, “Katiu- 
šą”, “Šturmovikus” ir t.t. 
Arba paimkime Sovietų ka
rių aprengimą — vailokai, 
šiltos drapanos, apsaugo 
Sovietų karius nuo šalčio.

Schubert mano, kad So
vietų strategiją irgi pra
lenkė vokiečių strategiją. 
Sovietų partizanų rolė. Jei 
kur Sovietų divizija ar 
kompanija būna apsupta, 
jinai išsidalina į būrius ir 
pavirsta partizanais. Čia į- 
eina ir “gilumos apsigyni
mas”. Ne viena siena, bet 
daugelis jų, dažnai iki 30 
mylių gilumo. Priešas iš
mušė iš vienų pozicijų, Rau
donoji Armija persimeta į 
kitas — traukias ir ginasi, 
priešas išsisemia, paskui jį 
užpuola ir sunaikina.

Kas taipgi nustebino pa
saulį, tai Sovietų sugabu- 
mas išvystyti transportą. 
Naciai sunaikino geležin
kelius. Sovietų inžinieriai 
mokėjo suorganizuoti tran
sportą trokais. Kai svietas 
manė, kad Raudonoji Ar-

Schubert primena

kėlė!
Tiesa, kad Amerikos So

vietams pagelba formoje 
“lend - lease” buvo ir yra 
didelė. Tai pripažino Stali
nas. “Tačiau”, sako Schu
bert, “Rusija nebūtų galė
jus vien tik lend-lease pa
gelba apseiti. Per du metu 
ir pusę Sovietų Sąjunga 
kovoja 200 nacių divizijų, 
— apie 3,000,000 vyrų. Kad 
tą padaryti (be to, reikia 
jai saugoti Sibiro rube- 
žius), Sovietų Sąjunga tu
rėjo sumobilizuoti nuo 12,- 
000,000 iki 15,000,000 vyrų, 
veikiausia daugiau. Lend- 
lease negalėjo juos visus 
apginkluoti. Sovietų karinė 
gamyba yra nugarkaulis 
jos stiprybės.”

“Rusai laimi karą prieš 
Vokietiją todėl”, sako 
Schubert, “kad jie yra ge
riau organizuoti, negu vo
kiečiai, geriau disciplinuoti, 
geriau apginkluoti, geriau 
vadovaujami.”

Tai puikiausias kompli
mentas Amerikos didžiajai 
talkininkei.

Kitaip filosofuoja Smetonukas — ne
garbingai užtroškusio Antano Smetonos 
gimus, Julius.

Julius Smetonukas, reikia pasakyti, 
yra negabus berniokas, sakytum, politi
nis mulkelis, bet kadangi jis yra “tautos 
vado” sūnus, tai lietuviškieji fašistai jį 
visvien labai aukštai kelia ir net jo kal
bas spausdina laikraščiuose!

Andai jis tokią ‘prakalbą” sakė Phi- 
lądęlphijoj, o paskui ordinuotasis Sme
tonos kavalierius, Karpius, ją išspausdi
no savo laikraštyj (Dirva, š. m. kovo 10 
4.).

Skaitydamas Smetonuko kalbą, žmo
gus gali pamanyti, jog skaitai Gebelsu- 
ko kalbą. Ir ko ten nėra! Smetonukas, 
po tėvo n u troškimo, pradėjo pasireikšti 
atviriau. Pas jį nėra tų iliuzijų, kurio
mis minta Tysliava, Bagočius, kun. Pa
kalnis, Jurgėla, ir kiti. Smetonukas ne
pasitiki nei Atlanto čarteriu!

Štai, ką jis gieda:
“Kiekvienam yra aišku, kad visų ma

žųjų tautų viltis yra Atlanto Deklara
cija... Bet vos tik pasirašyta Atlanto De
klaracija ir buvo sulaužyta arba bent su
lankstyta...”

Kodėl gi taip? Todėl, kad “bijota, kad 
nesusirauktų Stalinas... pataikauta bol
ševikams.”
> O kadangi “pataikauta bolševikams,” 
tai nei Amerika nęi Anglija neJeicĮžia

Dabar atrodo, kad lietuviškieji kry
žiokai daugiau jau nebegalės maitintis 
ta viltimi, būk Anglija ir Amerika siu
siančios savo kariuomenių dalinius į 
Lietuvą (kai Lietuva bus išlaisvinta) 
“tvarkai daryti.” Susmuko jų viltys. Šia 
savo “prakalba” Smetonukas tas Bago- 
čių, Pakalnių, Tysliavų, et ai, viltis nie
kais pavertė.

Vienintelė dabar smetonininkams ir 
jų bičiuliams viltis tebeliko tik toji: 
“klabinti Amerikos vyriausybės duris” 
su rezoliucijomis ir “literatūra.”

Smetonininkai žada siųsti Washing- 
tonan delegacija. Pas ką jie ten savo de
legaciją siųs? Sunku pasakyti. Matyt, 
siųs pas tuos, kurie tik įsileis, — nuo 
džianitoriaus iki kongresmano ar sena
toriaus.

Ką toji delegacija ten sakys?
Meluos, bjaurios Tarybų Sąjungą ir 

visaip tiesinsis, kad ji, delegacija, nėra 
fašistinė, kad ji yra tikra demokratinė!

Šitaip iki šiol veikė smetonininkai. Ši
taip jie žada veikti ir ateityj.

Jie skleis anglų, kalboje literatūrą, 
perpildytą neteisybėmis (panašią, kaip 
Noremo-Smetonos “Timeless Lithua
nia”). . i

Kas liekasi mums, demokratinio nusi
teikimo žmonėms, daryti?

Vykinkime Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo nutarimus. Platinkime ir 
mes anglišką literatūrą tarp amerikie
čių, atmušančią anų melus.

Štai išėjo iš spaudos biuletenis “Bal- 
-AC Review” — reikia jis platinti.

Supažindinkime su tikrąja padėtimi 
tuos žmones, kurie dar vis seka kryžio
kus.

Tieskime pagalbos ranką tiems mūsų 
broliams, kurie kovoja dėl Lietuvos iš
laisvinimo iš nacių okupacijos.

“Tie žmonės panjiršo, 
kad pirmu kartu istorijoje 
didelė rusų žmonių daugu
ma buvo mokinama skaity
ti ir rašyti ir aritmeti
kos. Tai buvo tikra revo
liucija Rusijoj.”

Schubert primena ir ka
rą su Suomija. Sovietų Są
junga Suomiją supliekė, 
bet mes, girdi, tai išaiški
nome Sovietų Sąjungos di
dumu, o Suomijos mažu
mu. Bet pamiršome tas ka- 
nuoles, kurios taip pasek
mingai sudaužė Manner- 
heimo liniją. Pamiršom So
vietų tankus, kuriuos ma
tėme tame kare naudojant.

Schubert ir pereina prie 
Sovietų Sąjungos ginklų. 
Sovietų ginklų pramonė bu
vo gerai išvystyta ir pasta
tyta. “Kai vokiečiai užpuo
lė Sovietų Sąjunga, jos gin
klų pramonė buvo pilnai į- 
siūbuota.” Sovietų kanuolės 
pasirodė puikios. Sovietų 
priešlėktuvinės kanu olės 
pasirodė nepaprastai ge
ros. Ką vokiečiai galėjo pa
daryti su Londonu, Rotter- 
damu ir Varšava', negalėjo 
padaryti nei su Maskva, nei 
su Lenifigradu.

Atėjo Stalingrado dienos. 
“Rusų artilerija, šaudyda
ma nuo Volgos rytinio 
kranto, visaip kaip viršijo 
vokiečių kanuolės. Šiandien 
mes visi suprantame, kad 
gera artilerija ir tos arti- 

- x__ x-____ , ___ —lerijos užtenkamai, buvo
nedakainavome galios ir rusų vyriausia kazyrė.”

ati-
Jie 
žie-

ziju, 
kirto 
rodo, 
buvo 
jono
kus tikslas 
Kurską.”

“Bet įvyko stebuklas,” sa
ko Schubert. “Vokiečių o- 
fensyvas buvo trumpas — 
atmuštas buvo į penkias 
dienas. Nespėjus vokiečiam 
atsikvėpti, prasidėjo 1943 
metų rusų ofensyvas — o- 
fensyvas, kuris pavirto ‘Di
džiausiu Karo Ofensyvu!’ ”

Taip ir iškilo klausimas, 
kaip rusai galėjo tą pada
ryti ?
“Kad suprasti Rusijos at- 

siekimus bei laimėjimus,” 
sako Schubert, “mes visų 
pirma turime išmesti lau
kan mūsų pirmesnį supra
timą apie Rusiją. Mes tu
rime prisipažinti, kad mes

Washjngtono berniukų k|Įub© nariai sudėjo 270^000
^aukojo Rąąjonajapn Kryčiui

CIO unijai United Electrical, Radio and Machine 
Workers, politika yra rimtas dalykas. Lokalas 1412, 
Californijoj, prisiekdina balsuotojų registruotojus, tai 
yra, savo narius, kurie savanoriai apsiėmė suregistruoti

RAUDONASIS KRYŽIUS SIUNČIA PRA
NEŠIMUS į BALTIJOS KRAŠTUS

“Esu sveikas. Tave my
liu.” “Svajoju tik apie Ta
ve.” “Tavęs užmiršti nega
liu.” “Melskis, 
taika greičiau 
“Lauksime žinių 
vęs.”

Toki pranešimai 
šia atkartojami
čiuose Raud. Kryžiaus pra
nešimų tarpe kariaujančių

kad tik 
įvyktų.” 
nuo ta-

dažniau- 
tūkstan-

būti

Nesirūpink. Mūsų ūpas ge
ras. Tikime pasimatyti po 
karo.” Viena motina rašo, 
“gyvenu tik tave vėl ma
tyti.”

Kartais pranešimai grei
tai persiunčiami. Kartais 
sulaiko cenzūra arba sunku 
surasti, kam siunčiama. 
Trys mėnesiai yra grei
čiausias persiuntimo lai
kas. Paprastai ima keturis 
mėnesius. Prieš metą laiko 
buvo 7 mėnesiai. Siųsti pra
nešimą ir gauti atsakymą 
imdavo nuo 8 mėnesių ligi 
meto laiko.

11943 m. Raud. Kryžius 
persiuntė 780,000 praneši
mų. Reikalaujama, kad jie 
būtų išrašyti ant Raud. 
Kryžiaus civilių pranešimų 
blankų, kurias galima gau
ti kiekviename vietiniame 
Raudonojo Kryžiaus sky
riuje. Jeigu kontaktas 
su giminėmis ir draugais 
nepalaikytas, galima pasių
sti užklausimą apie tai, ne 
išrašyti pranešimą. Vieti
niai skyriai persiunčia pra
šymus į National Red 
Cross Headquarters, iš kur 
per Bureau of Censorship 
jie siunčiami į Tarptautinį 
Raud. Kryžiaus Komitetą 
Genevoj, dėl persiuntimo į

Amerikos Raudon. Kry
žius persiuntė suvirš 3,500 
tokių pranešimų tarpe gi
minių ir draugų Jung. Val
stijose ir Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos.

Pranešimai turi
trumpi. Raud. Kryžius nu
stato 25 žodžius kiekvie
nam. Bet tie pranešimai 
neišpasakytai nuramina 
šeimas ir draugus, kuriems 
reguliariai susisiekimo, bū
dai karo nukirsti.

Pranešimai yra asmeniš
ki, bet vistiek jie nupiešia 
pasaulines aplinkybes ir ka
ro įvestus pakeitimus. Ne- 
kuriems, žinios iš užsienio 
yra labai liūdnos, artimi 
randasi* koncentracijos sto
vyklose, mylimieji mirę, na
mai sunaikinti. Kitų nega
lima rasti. Bet yra ir link
smesnių žinių. Gimtadienio 
ir kiti pasveikinimai siun- nurodytą šalį, kur Raud. 
čiami ir visada yra žinių a- Kryžiaus darbininkai įtei- 
pie gimimus ir apsivedi- kia adresuotam asmeniui, 
mus. Nors žinios blogos, Taip pat daroma su prane- 
bet vis raminančios, kaip Šimais iš kitų šalių.” 
“l&Vši WalW užmiršti. American Red Cross
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PROTOKOLAS
Ohio Lietuvių Vienybes Komiteto laikytos konferen
cijos 27 d. vasario, 1944 m., 15810 Holmes Ave., Cleve
land, Ohio.

Konferenciją atidarė O. L. V. 
Komiteto pirmininkas S. K. 
Mazan 11 vai. ryte. Atidarius 
konferenciją, pirmininkas pa
prašė delegatų ir svečių atsi
stoti atiduoti pagarbą kare žu
vusioms kariams.

Dienotvarkis priimtas, kaip 
skaitytas. Išrinkta mandatų 
patikrinimo komisija: P. Ra- 
džius, Jonas Stripeika ir J. 
Kalakauskas. Konferencijos 
prezidiuman išrinkta pirminin
kas J. Brazas, sekretorius D. 
Petrauskas. Rezoliucijų komi
sija: P. Nemura, Gendrenas ir 
P. Boika.

O. L. V. Komiteto raportai: 
Pirmininkas S. Mazan rapor
tavo, kad pasibriežto tikslo, tai 
yra nupirkimo ambulanso lietu
viam raudonarmiečiam negali
ma buvo nupirkti, tai nupirkta 
X. Bay mašina. Vienas delega
tas sugrąžino kelionės lėšas su
moj $36.00 (V. Romondas). 
Raportas priimtas.

Finansų sekretorius J. Žeb
rauskas raportavo, kad Ambu
lanso nupirkimui surinkta au
komis ir nuo parengimų $2,500. 
Pinigai pasiųsti ir gauta pakvi
tavimas, kad pinigai priimti. 
Ižde randasi $46.00. Raportas 
priimtas. Tarimų raštininkas 
P. Boika raportavo, kad nuo 
praėjusios konferencijos su
rengta vienas parengimas, ku
ris davė pelno $26.00, sureng
ta prakalbos, kurios buvo pa
sekmingos. Raportas priimta. 
Iždininkė Gendrėnienė sutiko 
su visom atskaitom.

Mandatų komisijos raportas: 
Delegatų dalyvauja 43, nuo de
vynių organizacijų, sekamai: 
LLD 190 kp. — P. Nemura, G. 
Dominaitis, P. Nemurienė, T. 
Dominaitienė; LDS 73 kp., Ak
ron, Ohio — G. Brazas, K. Pui- 
šis, K. Kirtiklis, M. Puišienė, 
A. Bakalįenė, Av Andruškevi- 
čienė; Lietuvių Darb. Pašelpi- 
nės Draugystės — M. Rugie- 
nienė, M. Karsokienė, M. Me- 
telienė, A. Mockaitis ir Mockai- 
tienė; Laisvės Pašelpinė Drau
gystė — S. Šlekys, S. Saimo- 
nas, D. Petrauskas; LLD 15-to 
Apskričio — J. Kalas, A. Ja- 
siūnas; LLD 57 kp. — A. Bal
čiūnienė, P. Kurulis, B. Darin. 
Nepribuvo A. žinkevičienė. 
LLD 22 kp.—F. Bauža, F. Sut- 
kaitis, Karalienė, A. Gendrė- 
nėnė, Jonas Stripeika, Z. Stri- 
peikienė ir Gendrėnas; SLA. 
136 kp. — J. Jarus (už J. Ja
rus atstovavo J. Žebrauskas), 
S. Čerauka nepribuvo; LDS 55 
kp."— P. Boika, S. Mazan, Pal
tanavičienė, J. Radzevienė, 
Venslovienė, Z. Saimonienė, 
Baužienė ii- Kalakauskienė.

Nutarta duoti patariamas 
balsas kareivių motinoms ir 
moterims.

Protokolas praėjusios konfe
rencijos priimtas, kaip skaity
tas.

Sveikinimai O. L. VK.: K. 
Valaika sveikino konferenciją 
su auka $1.00; P. Sodeikis, iš 
Youngstown, Ohio, pranešė, 
kad dėl nepalankios transpor- 
tacijos ir darbo negalėjo daly
vauti ; LLD 90 kp. ir LDS 9 
kp. aukavo $2.00; Dr. J. Si- 
mans iš St. Petersburg, Flori
da, rašė:

“Meldžiu priimti mano šir
dingiausius sveikinimus ir lin
kėjimus” ir prisiuntė $2.

Delegatai iš Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo Koman
das ir P. Radžius plačiai rapor
tavo apie suvažiavimo tarimus. 
Abu delegatai patenkinti suva
žiavimu ir tarimais. S. K. Ma
zan nedalyvavo suvažiavime dėl 
darbo sąlygų. Raportai priim
ti. Delegatai j Lietuvių Tarybą 
P. Radžius ir J. Žebrauskas ra
portavo, kad apvienyti visų lie
tuvių veikimas dėl greitesnio 
karo laimėjimo nėra galimybių. 
Buvo trys kalbėtojai, rimčiau
sią prakalbą pasakęs vietinis 
klebonas Vilkutaitis. Susirinki
mas buvęs daugiausia katalikų 
sriovės. Raportai priimta. Per
traukoje kalbėjo Abekas, Vil
nies redaktorius.

Pirma sesija uždaryta 1 vai. 
po pietų.

II SESIJA.
Antrą sesiją atidarė pirmos 

sesijos pirmininkas J. Brazas 
3 vai. po pietų. J. Žebrauskas 
raportavo, kad pietų laiku pun
deliams aukų sudėta $38.50 Lė
šų padengimui $49.20; viso 
$80.70.

Nutarta dalyvauti Raudono
jo Kryžiaus vajuj per kovo mė
nesi. Išrinkta komisija iš šių 
draugių: Venslovienė, Roman- 
dienė ir Radzevičienė. Karo bo- 
nų klausime nutarta raginti or
ganizacijų narius ir pašalinius, 
kad pirktų karo bonų ir nume
rius siųstų šiems centrams — 
LDS ir LLD.

Nutarta panaujinti rinkimas 
drabužių Sovietų Sąjungai. 
Išrinkta komisija iš šių drau
gių : Paltanavičienė, Metelienė, 
Jozaponienė, Radžiukas ir Gei- 
bienė. Nutarta organizuoti Ka
ro Veteranų Postus. Išrinkta 
komisija: S. K. Mazan, P. Boi
ka ir A. Mockaitis.

Valdyba 1944 metams: Pir
mininkas J. Žebrauskas, Vice
pirmininkas S. K. Mazan, Fi
nansų Raštininkas P. Nemura, 
Tarimų Raštininkas — P. Boi
ka, Iždininkė — Gendrėnienė.

Priimtos rezoliucijos šiais 
klausimais: Lietuviams Parti
zanams, U. S. Prezidentui Roo- 
seveltui, ketvirto tarimo klau
sime, teikimui paramos lietu
viams kovotojams, karo lai
mėjimo klausimu, sveikinimas 
Raudonajai Armijai, Pool Tax 
panaikinimo reikale, Lookas & 
Grin bill ir užgyrimo Teherano 
konferencijos.

Nutarta pakeisti dabartinis 
vardas iš O. L. V. K. į Demo
kratinių Lietuvių Tarybą.

Konferencija uždaryta per 
pirm. 5 vai. vakare.

Pirm. J. Brazas,
Sek r. D. Petrauskas.

To President F. D. Roosevelt, 
The State Department, 
Washington, D. C.
Hon. Frank J. Lausche, 
Mayor of Cleveland 
and the press:
Ohio Lithuanians Support 
Teheran Decisions.

The Ohio Lithuanian Unity 
Conference meeting, held on 
February 27, 1944 at the Slo
venian Home, with representa
tion from twenty-two organiza
tions whose membership totals 
ten thousand, goes on record as 
supporting the decisions of 
President Roosevelt, Winston 
Churchill and Joseph Stalin at 
last year’s Teheran Confe
rence to defeat the Axis forces 
and establish a durable peace.

The Ohio Lithuanian Unity 
Conference greets all the Unit
ed Nations’ forces battling our 
common enemy in which they 
not only defend our democracy 
and right for pursuit of hap
piness, but at the same time 
are shaping the future of our 
Fathers’ country, Lithuania, 
and are freeing it from Nazi 
suppression.

We are stating that the Li
thuanian people, in July, 1940, 
decided their destiny in a de
mocratic election in which 
ninety-five per cent of the 
people of voting age took part 
in which they decided to join 
the Soviet Republics, to build a 
better future for the Lithua
nian people. The Conference 
condemns those Lithuanian 
groups which are raising con
troversial questions of post
war Lithuanian problems and 
are disrupting American - Li
thuanian unity and are injur
ing the war effort and support 
for Chief Commander Presi
dent Roosevelt.

Te achieve full victory against 
the axis, this Conference de
cided to send this resolution to 
President Roosevelt, The State 

Department, the Mayor of Cle
veland and to the press.

J. žebrys, Chairman, 
P. Boika, Secretary.

To the Senators and 
Representatives of Ohio:"
Resolution on Marcantonio 
Poll Tax Bill.

WHEREAS, in eight south
ern states there is a Poll Tax 
Jaw and

WHEREAS, by maintaining 
the law it deprives approx
imately ten million people of 
taking part in elections

WHEREAS, the Marcanto
nio Poll Tax Bill having been 
introduced to outlaw the Poll 
Tax,

THEREFORE, the Ohio Li
thuanian Unity Conference 
goes on record as supporting 
the Vito Marcantonio Bill and 
urges Senators and Represen
tatives to vote for the above 
mentioned measure.

Resolution Committee:
P. Boika, Sec. 
K. Gendrenas 
P. Nemura.

To the Senators and 
Representatives of Ohio:
Resolution on 
Lucas-Green Bill.

By The Ohio Lithuanian Uni
ty Conference meeting held 
February 27, 1944, at the Slo
venian Home, 15810 Holmes 
Ave., Cleveland, Ohio.”

WHEREAS, more than ten 
million of our youth are ser
ving in the armed forces and

WHEREAS, the Lucas-Green 
Bill which, was introduced in 
Congress gives those serving 
in the armed forces the right 
to vote,

THEREFORE, this Confe
rence unanimously goes on re
cord to support the Lucas - 
Green Bill and appeals to all 
Lithuanians to support same 
and it is further resolved to 
send this resolution to the Se
nators and Reresentatives of 
the State of Ohio, and to the 
press. '

P. Boika, Sec. 
K. Gendrenas 
P. Nemura.

* *
REZOLIUCIJA REIKALE 

TEIKIMO PARAMOS 
LIETUVAI.

Lietuviai veikėjai, pasitraukę 
giliau į Sovietų Sąjungą juo
džiausiu laiku Lietuvos istori
joj, organizavote ir kovojote, 
.kad išlaisvinti Lietuvą ir grįžti 
prie budavojimo naujos ir lai
mingos tvarkos, kurią 1941 
metais hitlerininkai nutraukė, 
kartu jūs palaikote lietuvių 
kultūrą, kaip tai, leisdami lape
lius, laikraščius, knygas, bro
šiūras ir organizuodami lietu
vių vaikučių mokyklas.

Mes, Amerikos lietuviai, tei
kiame jums pagelbos ir priža
dame dar daugiau jos teikti 
ateityj, kada Lietuva bus išlai
svinta iš po hitlerininkų jungo.

Tegyvuoja lietuviai partiza
nai !

Tegyvuoja lietuviai raudon
armiečiai !

Tegyvuoja lietuviai veikėjai 
Tarybų Sąjungoj, kurie palai
ko mūsų kultūrą ir organizuoja 
veiklą už Lietuvos išlaisvini
mą!
SVEIKINIMAS LIETUVIAMS 

PARTIZANAMS.
Ohio Lietuvių Vienybės Kon

ferencija, įvykus vasario 27 d., 
Slovėnų Svetainėj, Clevelande, 
atstovaujanti virš 5,000 demo
kratinių lietuvių, priklausančių 
prie įvairių organizacijų, siun
čia nuoširdžiausią pasveikini
mą drąsiems Lietuvos partiza
nams, kovojantiems prieš hitle- 
rizmą.

. Broliai ir sesutės, lietuviai 
partizanai! Jūsų didvyriškomis 
kovomis prieš barbariškus hit
lerininkus ne vien mes, lietu
viai, bet ir visi, kas tik myli 
laisvę ir teisybę, džiaugiasi. Jū
sų drąsa ir pasišventimas arti
na Lietuvos išlaisvinimą.

Mes buvome ir būsime su ju
mis ir teiksime jums pagelbos 
jūsų kovoj iki galutinos perga
lės.

PASVEIKINIMAS LIETU
VIAMS RAUDONAR

MIEČIAMS.
Sveiki, drąsūs lietuviai rau

donarmiečiai !
Didvyringos pergalės Raudo

nosios Armijos džiugina visą 
demokratinį pasaulį ir mums, 
Amerikos lietuviams priduoda 
dar daugiau energijos veikti 
karo pergalei prieš barbarišką 
hitlerizmą ir jo talkininkus, 
kad Raudonosios Armijos eilė
se kovojate ir jūs — lietuviai 
raudonarmiečiai ir jau daug 
pergalių atsiekėte!

Broliai, žygiuokite pirmyn! 
Neškite laisvės vėliavą Lietu
von! Ohio lietuvių konferenci
ja, įvykusi 27 d. vasario, atsto
vaujanti 5,000 lietuvių karštai 
sveikina jus!

REZOLIUCIJA KARO LAK 
MĖJIMO KLAUSIMU.

Teherano konferencija padė
jo Jungtinių Tautų vienybei ir 
pergalei pagrindus. Iš Roose- 
velto, Churchill ir Stalino pa
reiškimo matome, kad bendrai 
veikiant karas dar gali būti 
laimėtas šiemet.

Mūsų pergalė jau užtikrinta, 
bet dar daug reikės aukų, iki 
Ašis bus' galutinai sutriuškinta. 
Ohio Lietuvių Vienybės Konfe
rencija atsišaukia į visas lietu
vių organizacijas ir visus lietu
vius, kad kuo daugiau pirktu- 
me karo bonų, aukotume krau
jo Raudonajam Kryžiui ir 
kviečiame remti prezidento 
Roosevelto programą pergalei 
ant fašizmo.
MES REMSIME PREZIDEN

TO ROOSEVELTO KAN
DIDATŪRĄ.

šiemet įvyksta, prezidento, 
šalies senatorių, kongresmanų, 
gubernatorių ir daugelio kitų 
viršininkų rinkimai. Nuo šių 
rinkimų daug priklausys karo 
'laimėjimo klausimas, taipgi ša
lies gerovė ir išlaikymas po ka
ro pastovios taikos.

Todėl Ohio Lietuvių Vieny
bės Konferencija, atstovaujan
ti 5,000 narių, priklausančių 
įvairioms organizacijoms, ap
tarę kandidatų tinkamumą į 
prezidento vietą, surandame, 
kad tik F. D. Rooseveltas būtų 
ta figūra, kuri galėtų apvienyti 
liaudį tiems tikslams. Todėl, 
mūsų konferencija vienbalsiai 
pasisako už rėmimą F. D. Roo
sevelto į ketvirtąjį prezidento 
terminą.

Rezoliucijų Komisija:
G. Gendrich
P. Nemura
P. Boika.

Detroit, Mich.
LLD 52 Kuopos Reikalai
Su šiuomi noriu pasakyti 

LLD 52 kp. nariams, kad se
kamą sekmadienį, kovo 19 d., 
įvyks mėnesinis susirinkimas, 
2 :30 po pietų, 4097 Porter St. 
Susirinkime privalo visi* nariai 
dalyvauti, nes narių pareiga 
žinoti, kaip organizacija ir 
kuopa veikia ir kas reikalin
ga naujo pravesti dėl gerovės 
kuopos ir visos organizacijos.

Taipgi kiekvieno nario už
duotis yra verbuoti naujus na
rius į kuopą, o jeigu turite 
įrašę, tai juos pakvieskite į su
sirinkimą, kad dalyvautų; 
Taipgi, kurie nariai dar ne
mokėjo už 1944 metus, tai 
tuojaus užsimokėkite, nes yra 
geriau kuopos valdybai ir LLD 
Centrui.

Naujas LLD knygas nariai 
gaus gegužės mėnesį už 1944 
metus. Jeigu kurių narių ant
rašai negeri ir negaunate žur
nalo šviesos, tai praneškite 
kuopos valdybai ai* tiesiai fin. 
sekr.

Kaip žinote, kad LLD Cen
tras visas kuopas ragina ir 
jau antras mėnuo eina LLD 
naujų narių gavimo vajus, ir 
mes pilnai įsitikinę, kad De
troito 52 kp. bus didžiausia 
ne tik Amerikoje, bet ir visa
me pasaulyje. Todėl stengki- 
mės darbuotis dėl naujų narių 
gavimo, kiek galime. Taipgi 
tikimės, kad sekamą sekma
dienį susirinkime turėsim nors 
20 napjų narių.

' Fin. Sekr. A.

McKees Rocks, Pa.
Kaip Pittsbųrghe, jo visoj 

apylinkėj, taip ir pas mumis, 
visi daugiausiai susidomėję at
einančia kovo 19-ta. Minėta 
diena bus Pittsburgho ir apy
linkės lietuviams istoriška die
na. Tokios dienos mūsų kolo
nijos lietuviai dar niekada ne
turėjo. Taigi, ot mes visi ir 
laukiame kovo 19-tos, kada, 
kaip 2 vai. dieną, prie LMD 
namo, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa., pažangių lietuvių komi
tetas perduos Station Wagon 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus viršininkai sako, kad 
Pittsbųrghe nei jokia tauta, 
nei jokia organizacija dar 
taip gausiai aukomis nepasiro
dė ir tokio darbo neatliko, 
kaip mes, pažangūs lietuviai. 
Tiesa, mūsų pažangi sriovė la
bai daug prisidėjo ir darbavo
si ir tuo pakėlė lietuvių vardą, 
bet buvo ir tokių, kurie tam 
darbui ne tik kad nepadėjo, 
bet dar kenkė, kiek galėdami.

Taigi, dėl mūsų aukų, dėl 
mūsų pastangų. džiaugiasi 
Amerikos Raudonasis Kryžius, 
džiaugsis ir Raudonosios Ar
mijos lietuviški pulkai, nes ly
gi dalis aukų yra jiems, sykiu 
džiaugiamės ir mes.

Virš minėtas komitetas lau
kia labai daug publikos minė
ta diena. Paimta LMD name 
dvi svetainės, kur bus geriau
si kalbėtojai, dainininkai, mu
zikantai, o kaip 6 vai. vakare 
prasidės bankietas. Po bankie- 
to, prie geriausios orkestros 
bus šokiai lygi vėlumos nak
ties. .

Dabar reikia pasakyti, kaip 
mes, mikyzrokiečiai ir esple- 
niečiai, LDS 142 kp. nariai, 
prisidėjome minėtam darbe. 
Kaip jau buvo spaudoj rašyta, 
mūsų kuopos ir narių pastan
gomis, buvo sukelta minėtam 
tikslui $782.13. Kovo 5 d., mė
nesiniame kuopos susirinkime 
nutarta dar pridėti iš kp. iž
do, taip, kad būtų lygi suma— 
$800. Taigi, dėl dviejų ambu- 
lansų klausimo mes su aukom 
pasirodėm pirmutiniai. Mes 
buvome pirmutiniai ir medika- 
lės pagalbos Sovietų Sąjungai 
reikale. Reikia tiesą pasakyti, 
kad mes kiek atsilikę, tai 
pundelių vajuje, bet ir ten 
mes pittsburghiečius pasivy- 
sim. Vasario mėnesiniame su
sirinkime nutarta paaukoti

RAUDONASIS KRYŽIUS
Raudonojo Kryžiaus 

Slaugės užima savo vie
tas mūšių laukuose ir 
ligoninėse, pasiryžusios 
net mirti, jei reikia.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION.

Joseph Daly Nunan, pa
skirtas Commissioner of In
ternal Revenue. Jis dabar 
bus vyriausiu Dėdės Šamo 
taksų tvarkytojų ir darbuo
sis Washingtone. Pirmiau 
jis buvo taksų komisijonie- 
rium Brooklyne.

pundelių vajui kliubo muzikos 
pelnas kiekvieno mėnesio. Sau
sio mėnesyje kliubo muzikos 
pelnas buvo $14.50, prie minė
tos sumos dar dadėta $10.50, 
taip, kad pasidarė $25. Vasa
rio mėn. kliubo muzikos pel
nas buvo $18.55. Kitais mėne
siais bus pelno muzikos gal 
daugiau, gal mažiau ir vis tas 
bus nuo LDS 142 kp. pundelių 
vajui.

Reikia priminti, kad kovo 5 
d., mėnesiniam kuopos susirin
kime išrinkta 4-ri delegatai iš 
kuopos į konferenciją, kurią 
šaukia Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo atstovai, 
dėl gelbėjimo Lietuvos badau
jančių žmonių. Konferencija 
atsibus kovo 26, LMD name, 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa. 
Minėto j konferencijoj būtinai 
reikia dalyvauti, nes Lietuvos 
badaujančių žmonių šauksmas 
ir vaitojimas paliečia mūsų 
jausmus ir mūsų pagelbos ran
ka labai, labai jiems reikalin
ga! Konferencija prasidės 
kaip viena valanda dieną. Tai
gi, artimi draugai ir draugės, 
pasimatysime Pittsbųrghe, ko
vo 19 ir kovo 26 dienomis.

J. Miliauskas.

Binghamton, N. Y:
Vieša Padėka

Tariame didelį, širdingą 
ačiū visiems mūsų brangaus 
brolio Prano šimoliuno laido
tuvių dalyviams, kurie atjautė- 
te mus paskutinėje valandoje 
persiskirti amžinai su mūsų 
broliu Pranu, kuris tapo palai
dotas vasario 9-ta diena, c <

širdingiausias ačiū visiems 
draugams-gėms, kurie taip 
gausiai ir gražiai papuošėte 
gyvų gėlių vainikais Prano 
karstą. Jūsų, draugai, širdin
gas atjautimas, mūsų nuliūdi
mo valandoje, pasilieka mūsų 
širdyse visuotinoje atmintyje.

Dideliausias ačiū grabne- 
šiams, nes turėjote išlikti iš 
darbo, kad pagelbėjus mums. 
Tai L Vareika, J. Navaraus- 
kas, A. Bagdonas, J. Kireilis, 
J. Skrebis ir J. Degutis. Taipgi 
ir J. Vaicikauskui už pasaky
mą prakalbėlės ant kapinių ir 
visiems, kurie važiavote maši
nomis.

Ačiū draugėms: A. Simo- 
naitienei, A. Žemaitienei, K. 
Juozapaitienei ir A. Maldaikie- 
nei už darbą pagaminime už
kandžių dėl palydovų.

Ilsėkis, brangus brolau, išsi
skyręs iš mūsų tarpo amžinai!

Mirusio seserys ir švogeriai: 
Marijona ir Jonas Kaziauskąi* 
Elzbieta ir Lee Wickersham, 
Ona ir Walter Girniai.

JAUNI CIVILIAI VALDI
NINKAI BUS IMAMI 

ARMIJON

Washington. — Karo de- 
partmentas nutarė šaukti 
armijon civilius valdininkus 
iki 26 metų amžiaus. Kari
nė pareiga buvo jiem iki 
šiol atidėta, kaip reikalin
giems civile! tarnybai vy
rams.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

Vyrai, Moterys! Seni ar 
Jauni! Norite Smarkumo?

Norite Naujo Stiprumo ir Gyvumo? 
Tūkstančiai žpionių 30, 40, 50, 60 metų jau
čiasi silpni, be smarkumo, senesni už savo 
metus, kada jų kūnui trūksta geležies. Išban
dyk Ostrex. Jis duoda therapeutižkus kiekius 
geležies, kada reikia smarkumui, gyvumui, 
jaunumo jausmui. Taipgi prophylaktižku* 
kiekius vitamino BĮ, kalcijo, kaipo apsaugų 
nuo silpnumo, nuovargio jausmo. Panaudok 
supažindinamąjį kiekj tik už 35e. Gauk Os
trex Tonic Tablėtčlių Šiandien. Parduodama 
visose vaistinėse.
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Draugai, Pasispauskim Geres
niam Darbui!

$10.50 Raudonajam
Am. Raud. Kryžiui 
šie žmonės ir sekan-

•*f*^T* EaiaVB, Lithuanian Daily Netfl Ketvirtadienis, Kovo 16, 194?

AUDRŲ PAGIMDYTI
2-11-44 . N. OSTROVSKIS ' —25—

(Tąsa)
— Dabar žiūrėk gerai, berneli,—sau

sai pasakė jis Raimondui. — Čia nėra 
kam vaikščioti. Jeigu kas atsitiktinai 
užklystų, tai praleisk. O kai jis pradės 
leistis žemyn, pasuk kepurę. Aš dukterį 
pasiųsiu iš kiemo stebėti. Ji man pasa
kys.

Ir jis nuėjo žemyn.

— Olese, eik, žiūrėk ten apie ruošą. Ir 
neužmiršk, ką tau sakiau, — tarė Kova- 
la, įeidamas į kambarį ir kreipdamasis 
j dukterį.—Rodosi, dabar viskas? Tai
gi, galima pasišnekėti. — Ir Kovala 
klausiamai apžvelgė visus. Savo žila, 
tarsi šerine, barzdele ir trumpai kirp
tais plaukais jis buvo panašus į ežį. Jo 
pilkos protingos akys įsmigo į Rajevskį. 
-—Taigi, Zigmantai, žodis priklauso tau. 
Pradek, o mes pasiklausysime, — pa
sakė jis, sėsdamasis prie stalo. Ir, kreip
damasis į kitus, paklausė:

— Tur būt, susipažinote? Mes su juo 
seni bičiuliai. Kaip žinote, jį atsiuntė iš
judinti stovinčio vandens. Šiaip jau čia 
gerokai atsiliko nuo žmonių... O mieste 
prasideda bruzdėjimas — reikia pasuk
ti smegenis.

Grigorijus Kovala kalbėjo ukrainiš- 
kai.

— Draugai! — pradėjo Rajevskis. — 
Vietos Revoliucinis Komitetas pavedė 
man šį tą su jumis apsvarstyti.

— O kas jame dalyvauja, tame Ko
mitete? — atvirai paklausė liesutis Vo
robeika, kukliai sėdėjęs kambario kam
pe. Jis buvo jauniausias iš visų čia da
lyvaujančių. Rajevskis pasižiūrėjo į jį ir 
nusišypsojo.

— Galite būti ramūs — žmonės pati
kimi....

Vorobeika sumišo.
— Mes jau turime partinę organizaci

ją, — kalbėjo toliau Rajevskis. — Tie
sa, mūsų nedaug — iš viso trisdešimt 
septyni žmonės. Mieste, matyti, vyksta 
perversmas. Vokiečiai išeina, o ponai 
mėgina pasiimti valdžią į savo rankas. 
Šiandien mes neturime kuo suduoti per 
tas rankas. Vadinasi, reikia veikti, rei
kia sukelti geležinkelininkus, cukraus 
fabriko darbininkus! O kai tie varnai 
įsitvirtins, nelengva bus išbaidyti.

Sėdėjęs priešais Rajevskį Danila Čo
botas, negražiai sukirptas, bet stipriai 
susiūtas vyras, juodas, lyg antracitas, 
kuriuo jis šėrė savo garvežio krosnį, 
sunkiai pasijudino, ir sena taburetė 
gailiai sugirgždėjo.

— Viskas aišku... Bet kuo mes pone
lius pačiupinėsime? Žmones mes šukei-

sime, tai faktas! O ginklų nėra! Kumš
čiu ilgai nepakariausi, — slopindamas 
savo galingą bosą, sugaudė jisai.

Nenoromis visi sužiuro į jo milžiniš
kus kumščius.

—Del ginklų, tai toli vaikščioti netenka 
— septintuose bėgiuose stovi užplom
buotas vagonas. Ten dėžės su šautuvais. 
Aš pats mačiau, kaip krovė, — pagyvė
jo Vorobeika.—Na, o šovinių artilerijos 
sandėlyje, prie stoties, nors vežimais 
vežk! Jeigu taip, tai mes dar šiąnakt 
vagoną atstumsime čia, prie vanden- 

v traukio, akimirksniu iškrausime ir su- 
dėsime į atsarginę kamerą. Vandentrau
kis atšakioje vietoje, niekas nepastebės... 
Tik netenka žiovauti.

Raimondas sekė besiartinantį prie bū
delės bernioką. Šis ėjo tiesiai pylimu. 
Vėjas atnešė dainos nuotrupas:

Pamilau tave, brangioji.
Tik mirtis mus teišskirs!

Buvo šalta, bet vatinis bernioko švar
kas buvo plačiai atsilapinęs. Jis, matyti, 
buvo puikiausiai nusiteikęs. Ruda kepu
rėlė nusmaukta ant paties pakaušio. 
Prinokusių rugių spalvos garbanotas 
kuodas buvo paliktas vėjui pažaisti. Vai
kinas ėjo susikišęs rankas į kišenes ir 
su malonumu dainavo. Raimondas paži
no jį. Tai buvo Andriejus Ptacha, kro- 
sniakurys iš cukraus fabriko katilinės.

Dabar Raimondą neramino tik viena 
— kur ėjo Ptacha. Jeigu į kaimą, tai eis 
pro pervažą į dešinę. Štai, jis prie per
važos... Ne, pasuko čia! Aišku, eina į 
vandentraukį! Daugiau nėra kur.

Raimondas paliko savo postą.
— Ei, Andriuša!
Ptacha atsigręžė, nustebintas pasižiū

rėjo į nežinia iš kur atsiradusį Raimon
dą ir pasuko į jį.

— Kur eini, Andriejau?
— Pas Grigorijų Michailovičių. Ten, 

žemai, jo namelis.
— O ką ten veiksi?
— Veiksiu? Hm... Vis tą patį. Jis 

turi įdomią paukštelę. Tai štai, aš visada 
sekmadieniais einu jos pasiklausyti. Ge
rai čiulba, išdykėlė! — vylingai šypso
damasis atsakė Ptacha ir stipriai su
spaudė Raimondo ranką. — O tu ko čia?

— Aš? Taip... Atsitiktinai užklydau. 
Niekad nesu buvęs šiose vietose... pano
rėjau pasižiūrėti, — painiojosi Raimon
das.

Ptacha nustojo juoktis. Jo drąsios, pil
kos akys nepasitikėdamos išmatavo Rai
mondą. Jis staiga užsmaukė kepurę ligi 
pačių antakių.

(Bus daugiau)

LOWELL, MASS

Iki šiol, ką tik mūsų orga
nizacijos vykdė, tai viskas ne
blogai išeidavo. Jeigu kurie pa
rengimai išeidavo tik ,su vidu
tiniais pasisekimais, tai svar
besnieji duodavo mums pui
kiausias pasėkas.

’Vienas iš vidutiniai pavyku
sių parengimų buvo tai vasa
rio 20-tos dienos bankietas, ku
rį rengė Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Pašalpinė Draugija. Ban- 
kiete, apart draugijos narių, 
dalyvavo geras būrys žmonių. 
Todėl svečių buvo pilna Kliu
bo svetainė. Bet, kadangi bi- 
liętas buvo pigus — tik 50c 
ypatai, tai, žinoma, pelno liks 
neperdaugiausia. Tiesa, ne 
pelno padarymo sumetimais ir 
buvo rengiamas minėtas ban
kietas. Tai buvo pažmonys 
paminėjimui 20-ties metų 
Draugijos gyvavimo. Už pigų 
bilietą duota žmonėms valgis 
ir gėrimas.

Svečiai savo išsitarimuose 
darė gražius išsireiškimus, mi
nėdami Draugijos praeities nu
veiktus darbus ir rišant su šių 
dienų įvykiais.

Gauta keletas dolerių. Lietu
vos gelbėjimo reikalams ir su
rinkta 
Kryžiui.
aukavo 
čiai:

Antanas Drazdauskas $2.
IPo $1: V. Mikalopas, U. 

Daugirdienė, B. Mikulis, F.

Kaladinskas ir B. Draučiunas.
Po 50c: Alekas Rutkauskas, 

G. Kisly, Mrs. T. Belida, 
Gudaitis, Julia Gicevičienė 
Jurgis Jurevičius.

Po 25c: T. Belkus jr 
Šumskis. Visiems didelis ačiū 
už paramą Raudonajam Kry
žiui.

Tai tokios pasekmės, gautos 
iš Draugijos metinio parengi
mo ir kartu paminėjimo jos 
dvidešimtmetinių sukakčių.

ir

perkūne nuo tokių rusų, kurie 
labai panašūs išsismetonavu- 
siems lietuviams, kuriems vb 
sur vaizduojasi “žydai.” Vie
nas tok is radosi ir šiame gra
žiame rusų būrelyje. Iš tokių 
mums nereikia imti pavyzdžio, 
nes tokie yra tik našta gražiai 
nusiteikusiems žmonėms.

hhhmibhmmhihh

Livingston, N. J
Atsišaukimas Lietuvai Pagel- 

bos Reikale
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 47 kuopa, kovo 4 
dieną turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą, kur išrinko specia- 
lę komisiją iš 4 asmenų rūpin
tis rinkimu drabužių ir viso
kios kitokios materialės nau
dos dėl Lietuvos žmonių, nu
kentėjusių nuo žvėrių Hitlerio 
gaujų. Aiškiau sakant, Living
stone kuopa, nutarė rūpintis 
teikimu savo broliams ir sesu
tėms visokios pagelbos, kokią 
mes tik galėsime duoti ir gau
ti nuo geros širdies žmonių.

Taigi mes, žemiau pasirašę, 
prašome savo broliui ir sesučių, 
kurie turite gerų dėvėtų dra
bužių, ar materijos dėl naujų 
pasiuvimo, ar čeverykų, ar do
lerį, ar 10 dolerių; tai mel
džiame pristatyti žemiau pa
dėtu antrašu, o jei negalit pri
statyti, tai praneškite atvirute 
ar telefonu, pažymėdami savo 
antrašą, mes ten nuvyksime 
pas jumis pasiimti. Darbas 
labai svarbus, degantis, visi tu
rime tuomi rūpintis.

Komisija:
Julia Yurewitz,

Sophie Tyliuniene, 
Antanina Stenionienė, 
G. A. Jamison,
134 W. Northfield Ave.
Telephone: Liv. 6-1490, ’ 

. Livingston, N. J.
Atitaisome Klaidą

Prakalbose, įvykusiose vasa
roj 20 d., aukojusių surašė pa
sakyta, kad Styvis Yurevičia 
aukojo $3. Gi draugas Yure
vičia aukojo $5.

Atsiprašom d. Yurevičių.
G. A. Jamison.

MacARTHURO LAKŪNAI 
VĖL KIRTO JAPONAM

Australija, kovo 14. — 
Gen. MacArthur pranešė, 
kad jo lakūnai paskutiniu

ponų pastatų, sandėlių ir 
valčių, vėl bombarduodami 
priešų lėktuvų aikštę ir ki
tus taikinius Rabaul srity
je, New Britain saloje.

Amerikiečiu - australu lė
ktuvai ardė ir degino japo
nų orlaivių aikštes ir prie
plaukas Wewako ruožte, 
Naujojoj Guinejoj.

Anglų lakūnai atakavo 
Frankfurtą, Vokietijoje.

Montello, Mass Mūsų kolonijos lietuviai jau 
seniai beturėjo tokį koncertą, 
todėl dabar labai nekantriai 
laukia jo prisiartinant. Cho
ro mokytojas, Geo. Stepona
vičius labai atydžiai mokina 
choro narius naujų ir dar ne
girdėtų dainų. Aš pilnai tikiu, 
jog būsiantis koncertas bus 
vienas iš šauniausių, kokį 
montelliečiai yra turėję.

Tokiu būdu, mūsų progre
syviai lietuviai turėtų paremti 
minėtus dailės parengimus 
skaitlingai atsilankydami į 
juos.

Palauksime—pamatysime.
X. Kareivis.

Raudonoji Armija iš 
dviejų šonų rengia naciams 
reples Nikolajevo uoste.

Lietuvių Teatrališko Ratelio 
nariai ruošia gražų teatrą, ku
ris įvyks kovo 25-tą dieną Lie
tuvių Tautiško Namo svetai
nėje. Mūsų dailininkai suvai
dins dvi juokingas komedijas, 
kurios užsivadina: “Mirties 
Laižybos” ir “Vos Neapsive- 
dė.”

šio dailės parengimo pasise
kimas galima iš anksto pra
našauti iš sekančių atžvilgių:

Pirma, tai atsargus ir rū
pestingas aktorių prisirengi
mas, po priežiūra jaunos ir 
energingos direktorės.

Antra, tai pati lietuvių tea
tro įtekmė Montello’s publi
koj pasilieka nepavaduojama.
Mūsų žmonės myli lietuviškus, pranešama kad talkinin- 
teatrus, o ypatingai, kada yra k iakūnai bombardavo 
vaidinama komedijos lą pa-, k- taikinius
liudija skaitlingas tikietų is|
anksto išpardavimas. I omoje.

Neseniai buvau nuvykęs Į 
jųjų praktikas ir mačiau juos 
lošiant. Visi lošėjai gerai pro
gresuoja ir labai atatinka savo 
rolėse. Iš to nesunku yra da- 
siprotėti, jog laikui atėjus mū
sų artistai gražiai suvaidins 
minėtus veikalus.

Liuosybės Choro nariai jau 
ruošia kitą dailės parengimą, 
balandžio 15-tai dienai. Tai 
bus didelis koncertas, kurio 
programą pildys patys choris
tai ir iš kitų miestų Įžymūs 
dainininkai ir kitokie artistai.

F. W. SHAL1NS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

lit:
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

sunkus pristatymas anglies.

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

<♦>

Pono tarnui irgi karo našta. . .

M

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

\ sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio

I dydžio, kokio pa-
V geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselij-om, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Vasario 27 d., popietiniam 
laike, LPK svetainėj, įvyko 
IWO rusų kuopos bankietas. 
Pas juos žmonių kiek mažiau 
dalyvavo, priskaitant ir mus, 
lietuvius, kartu, kurie sudarė
me gerą d.alį jų publikos. Mat, 
pačių rusų -čia visai nedaug 
gyvena ir sudaro savo kuopą 
iš 40 narių.

Jie savo programoj turėjo 
dienraščio “Russkyj Golos” 
klausimą. Matėsi, jie apsčiai 
dolerinių nešė prie stalo į jų 
vietinę kvotą $30.

Berods, jie tą kvotą ir už
baigė sėkmingai.

Keletą dolerių ten 
ir lenkų pažangiam 
čiui “Glos Liudowy.” 
žiai pasirodyta rusų 
kolonijukėj, kur su visa apy
linke vargiai suskaitytum į 50 
šeimynų.

Oi, kaip reikėtų mums, lie
tuviams, imti pavyzdį iš gerų
jų sąmoningų brolių rusų! Bet 
tuo pačiu kartu saugok mus

Mes Nepasispaudžiame Ganė
tinam Darbui, Nors Reikalas

Labai Didelis.
Gal niekad pirmiau neturė

jome tiek daug svarbių darbų, 
kaip dabar turime, vienok ei
name po senovei, lėtais žings
niais, tarsi nebūtų jokios sku
bios darbymetės pas mus. Ke
li draugai bei draugės tesirū
pina organizuotu darbu, gi ki
ti nepaiso, tik džiaugiasi ko
vojančių jėgų gerais pasiseki
mais. i

Draugai, mūsų užduočių nie
kas neatliks. Nenudirbti dar
bai ir pasiliks neatlikti.

, Dėl mūsų nepaslankumo kas 
nors turės skaudžiai nukentė
ti. Bet yra sakoma: geriau 
nors vėliau negu niekados. 
Taigi labai surimtėkime ir im
kimės gyvesnio darbo.

Pats, darbas pas mus pra
dėtas gyvai ir gražiai. Pinigų

■ Lietuvos gelbėjimui jau su-
■ rinkta, gerokai. Aukojusių var

dai iškabinti Lietuvių Piliečių
• Kliubo sienoje. Bet visgi per 

lėtai viskas einasi. Svarbiausia, 
reikia labai susirūpinti orga
nizacijų susirinkimais, nes su-

■ sirinkimai, tai yra pamatas di- 
; džiųjų darbų.
i j. M. Karsonas.

<♦>

<♦>

<♦>

<t>

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

l 
f&Y. '■

I.

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

<i>

<♦>

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

CHARLES J. ROMAN
. (RAMANAUSKAS)

<f>

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

surinko 
laikraš- 

Tai gra- 
mažytėj

1113 Mt. Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

L? .’J
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LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842
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Audringai Bombardavo 
Nacius Cassino Mieste

Vokiečiai Daugmeniškai 
Londoną Bombardavo

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

London, kovo 15.— Ame
rikiečių ir anglų lakūnai 
numetė 1,400 tonų bombų į 
vokiečius Cassino miestelyj 
ir apylinkėse, Italijoje.

SUNAIKINTA DAR 65 
JAPONŲ LĖKTUVAI

Australija. — Amerikos 
lakūnai per kautynes ore 
virš Wewako, Naujojoj 
Guinejoj, nušovė dar 65 ja
ponų lėktuvus.

Daugiau amerikiečių įsi
veržė į Lingą Lingą, Wil- 
laumez pussalyje, New Bri
tain saloje, ir atėmė iš ja
ponų dar vieną lėktuvų 
aikštę.

PAŠALINTI DU NACIŲ 
MARŠALAI

London. — Pranešama, 
kad Hitleris pavarė iš ko
mandos prieš-sovietiniame 
fronte du savo maršalus, G. 
von Kluge ir G. von Kuech- 
lerį už nacių sumušimus 
bei pasitraukimus Lenin
grado ir Baltarusijos sri
tyse, v

Lengvieji anglų bomba- 
nešiai atakavo Dusseldorfą, 
karo pramonės centrą, va
karinėje Vokietijoje.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SHENANDOAH, PA.
Atsišaukimas j visus vietinius lie

tuvius ir iš apylinkės!
Kambariai gauti dėl surinkimo 

drapanų pagelbai Lietuvos nukentė
jusioms nuo karo: Antrašai: 107 E. 
Center St. — atdara nuo 10 vai. ry
to iki 8 vai. vak., o jei katrie at
neštų drapanas anksčiau ar vėliau, 
tad prašome palikt pas drg.

J. Kučinskų, 115 E. Center St.
Kaip matot, kambariai gauta, tik 

prašome pradėt darbą, neatidėlio
kite ant toliau. Prašome įsitčmyt 
antrašus gerai. — S. Kuzmickas, 
Sekr. (63-65)

HUDSON, MASS.
Sekmadieni, kovo 19 d. įvyks 

svarbios prakalbos, 2 vai. dieną, L. 
P. Kliubo salėje, 17 School St. Kal
bės žymus kalbėtojas J. Gasiūnas, 
“Tiesos” redaktorius iš Brooklyn, 
N. Y. Jo kalbos tema bus apie karą 
ir Lietuvos padėtį. Visus kviečia 
LDS 66 kp. Rengėjai. (63-65)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras ruošia išleistuvių 

parę Jonui Ramanauskui. įvyks ko
vo 17 d., 155 Hungerford St. Jonas 
Ramanauskas yra choro narys ir 
gana daug pasidarbavęs choro labui 
ir palinksmino lietuvišką visuomenę 
su savo muzika. Dabar jis išeina į
J. V. laivyną, todėl prašome visus
narius ir pašalinius draugus daly
vauti, atsisveikinti su Jonu ir palin
kėti jam daug laimės. — Choro Val
dyba. (63-64)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. rengia prakalbas, sek

madienį, kovo 19 d., 4 v. v. Kalbos
K. Petrikienė, iš Brooklyno. Liberty
Hali, 329 Broadway. Po prakalbų 
bus skani vakarienė, pelnas bus ski
riamas'lietuviams vaikučiams ir lie
tuviams raudonarmiečiams Sovietų 
Sąjungoje. (63-65)

BRIDGEPORT, CONN.
Svarbios prakalbos. Rengia Lie

tuvai Pagelbos Teikimo Komitetas, 
vietinis skyrius. Sekmadienį, 19 d. 
kovo, 407 Lafayette St. Pradžia 2 
vai. dieną. Kalbės D. M. Šolomskas 
iš Brooklyno, svarbiais dienos klau
simais. Taipgi bus raportuojama iš 
Liet. Demokratinio Suvažiavimo. 
Prašome visus dalyvauti. įžanga 
veltui. — Kom. (63-65)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

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

(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)

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)

London, kovo 15. —Nak
tį apie 100 nacių bombane- 
šių mėtė gaisrines ir sprog
stamąsias bombas į Londo
ną. Tarp kitko, jie padarė 
dikčiai nuostolių dviem biz
nio centram. Tapo nušauta 
7 vokiečių lėktuvai.

PAVOJUS NACIAMS IR 
ODESSOJ

London, kovo 14. —Gau
ta žnių, kad vokiečiai ur
mu siunčia visus laivus iš 
Rumunijos į Odessa, Sovie
tų Juodosios Jūros uostą. 
Spėjama, kad hitlerininkai 
nešdinsis iš Odessos, bijo
dami apsiautimo ir sunai
kinimo.

Girdėt, kad naciai pava- 
i re ir Pierre La valį, pirmąjį 
po Petaino nacišką Vichy 
Francijos valdininką.

Nacių propagandos mini- 
steris Goebbels maldavo 
Vokietijos žmones, kad ne
sitrauktų iš ‘ilgos, sunkios, 
karčios kovos.”

Eina gandai, kad Rumu
nų valdovai ruošiasi prašy
ti taikos iš Sovietų.

Suomių seimas atmetąs 
Sovietų taikos sąlygas.

Svarbus Paaiškinimas
Dabar trūksta (lakiarų. Jei žmo

nes turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-moslj kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai,! 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida-' 
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal: Tik atsiskaitysiu per-į 
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj. Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų gėlimo, užsiviet- 

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

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

No. 3—Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo. Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Komų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
No. 4 - Mostis nuo niežėjimų, švie

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

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

M. J. ŠVILPA,
1*. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614Zion St. |

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, Inc.
2013 43rd St, North Bergen, N. J.

Union 3-2828
Pennsylvania 6-1898

Arba kreipkitės į
U. S. EMPLOYMENT SERVICE

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

London, kovo 15. — Pa
skutinėmis žiniomis, tapo 
nušauta 13 nacių lėktuvų iš 
tų, kurie naktį bombardavo 
Londoną.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
KantiČkos, Giesmių Knyga .....$2.00
Kapitonas Fogel is, apysaka ..... 40c
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 15c 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 10c 
Mikaldos Pasakojimai ................  25c
Duktė Marių, graži apysaka ..... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ......... 25c
Burykla ir Burtininkas ............. 25c
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ................................ 35c
Naujas Būdas Išmokt Gražiai

Rašyti ....................................... 15c
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių.. 25c
Eustakijušas, gražūs apskaity

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

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus .....................................  35c

Praloto Olšausko Darbai ir
Nuopelnas, su paveikslais ..... 20c

Kantičkos Apie Kcplos Kančias 15c 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

receptų, kepimui, virimui, ke- 
navimui ir tt........................... 1.00

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

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

aiškina apie 10,000 skirtingų 
sapnų, arti 700 pusi., kaina $2.25

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

žolių Arbatos:
Pailių Arbata arba Mostis po 85c 
Nuo Kosulio, Dusulio ................  60
Nervų ir nuo Sutukimo, po ....... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ..... 60c
Nuo Kosulio, Dusulio ................  60c
Vyriškumo Pataisymui ..............  85c
Vidurių Liuosuotojas ..................  60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po .................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

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

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

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 tabletėlių:
1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi

sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.Q0.
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 $2.35. Bet jeigu pirksi šj 
mėnesi, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

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

SHEFFIELD FARMS
NORI BENDRAM DARBUT 
PIENINIAI DARBININKŲ

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

nešti savo atliekamumo pareiškimų.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

206 FRELINGHUYSEN AVĖ.
NEWARK, N. J.

BERNIUKAI
16 METŲ IR VIRŠAUS KĄIPO 

PAGELBININKAI DIRBTUVĖJE.
50c Į VALANDĄ PRADŽIAI.

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

co.

(63)

REIKALINGI 
VYRAI IR BERNIUKAI 

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS 
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veikimų nebui 
priimami.

C. BENNETT BOX CO.
1500 BLOOMFIELD ST., 

HOBOKEN, N. J.

R

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKES
Išsiuntimo ir failinimo 

departmentams.
BŪTINA PRAMONĖ 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga 
Vakacijos su alga.

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.
(69)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
TOOL IR DIE MAKERS 

MEDŽIAGŲ KRAUSTYTOJAI 
INSPEKTORIAI 

BENDRAI DIRBTUVĖJE 
DARBININKAI 

SANDĖLIUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA PRADŽIAI

26-30 VALANDŲ VIRŠLAIKIAI
X savaitę Su Ekstra Mokestini 

NAUJAS, ŠVIESUS 
MODERNINIS FABRIKAS 

KREIPKITĖS 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

12 BUŠĄ IKI MEEKER AVE. 
Iš būtinų karinių darbų 

nesikreipkite.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

(arti 38th St.), N. Y. •

No.

(68)

VYRAI

BERNIUKAI

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
. VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS

40 VALANDŲ
Linksmos Aplinkybės.

SCHUTTE & KOERTING C0.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
(64)

MOTERYS
ir

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

VYRAI
LENGVAM 

STATYMO DARBUI
PRADINE ALGA 

$36.60 UŽ 54 VALANDAS 
$39.65 Į SAVAITĘ

PO ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ
10% BONAIS

UŽ NAKTINI ŠILTĄ
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

atatemento.

HORNI SIGNAL 
MANUFACTURING CORP. 

73 VARICK ST., N.Y. 
Canal Street Stotis—visos subvčs

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Būtinoj Pramonėj Darbas 
62,/jC į Valandų Pradžiai, pridedant laikas ir 

puse už viršlaikius. •
Kreipkitės

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

(64)

VYRAI
VIDURAMŽIAI

Išnešiojimams lengvų pasiuntinių.
GERA ALGA, PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

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

_____________________________________ (66)

DIENĄ IR NAKTJ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės
Penn Stevedoring Corp.

PIER 28—NORTH RIVER,
N. Y. C. (X)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

40 VALANDŲ SAVAITĖ
$30 J SAVAITĘ PRADŽIAI

Su reguliariais pakilimais 
Senai įsteigtoje gaminimo įstaigoje.

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

(70)

VYRAI pakavimui ir išsiuntinėjimui būtinoj 
maisto pramonėj.

SCHOENFELD & SONS
140 Franklin St., N.Y.C.

APVALYTOJAI
GERA ALGA

KREIPKITĖS
PENNSYLVANIA DRUG CO.,

140 WEST 33RD ST, N. Y.
(03)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

SODA FONTANŲ 
DARBININKAI

MERGINOS PRIE SODĖS 
MERGINOS PRIE SANDVIČIŲ 

VYRAI PRIE SODES
VYRAI PRIE SANDVIČIŲ
VIRTUVES DARBININKAI

PATYRŲ
Taipgi

Pradiniai mokinami ir apmokamai
PILNA ALGA laike mokinimosi.

Matykite MR. SHIELDS
WHELAN DRUG. CO.

105 WEST 40th St. (PRIE B’WAY) Rm. 311

VYRAI—MOTERYS 
STATYTOJAI 

GYJŲ PLASTIKŲ 
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

Greiti Pakilimai 
Nuolatinis Darbas Dabar ir 

Po Karo
BRAUN MFG. CO. 

92-50 60th AVĖ., 
ELMHURST, L. I. 

Woodhaven Blvd. Stotis ant 8th Avė. Subvčs.
. , (68)

Kuomi jūs prisidėjo! prie 
parėmimo lietuvių kųvūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

BUSHELMEN
Patyrę

Aukštos klasės firma.
Puikiausios darbo sąlygos.

EDWARD REED LIMITED
Rockefeller Center

4!) W. 49th St., N. Y. C.
Telephone CO. 5-2531.

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

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

(67)

TOOL MAKERIAI
LATHE DARBININKAI. VISKĄ PILNAI SU
PRANTĄ MAŠINISTAI IR PAGELBININKAI

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

(64)

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 C0.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
(64)

LENGVAM FABRIKO 
DARBUI 

GERA ALGA LAIKE 
MOKINIMOSI 

DIRBTUVĖS DARBAS. 
NUOLATINIS DARBAS 

GEO. K. GARRETT CO., INC. 
D & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(67)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$25 Į SAVAITĘ, NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS J 
HOUSEKEEPER

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

(X)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

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

(63)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI IR 

MAŠINŲ OPERUOTOJAI 
taipgi

UŽLENKIMŲ DARYTOJAI 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

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

VYRAI
(63)

MOKINIAI
Su Pratęsimais Drafto

Nuolatinis darbas senai įsteigtoje mašinšax>ėj. 
Proga išsimokyti mašinisto amato.

Reguliariai pakilimai 
Gera ateitis.

Prisilaikykit WMC taisyklių

Skambinkite CHelsea 3-6963.
(65)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS. MAŽIAUSIA 18 
METŲ AMŽIAUS, išpildymui ix>pierinių suk
nelėm patternų užsakymų. Lengvas, švarus 
darbas. Turi būti aukštos ir galinčios stovė
damos dirbti. Darbai pastovūs. 40 valąndų 

savaitė, $21 pradžiai. McCALL CORP., 
370 W. 35th St. (64)

BUSHELWOMEN
Patyrusios

Aukštos Klasės firma.
Puikiausios darbo sąlygos.

EDWARD REED LIMITED
Rockefeller Center

49 W. 49th St., N. Y. C.
Telephone CO. 5-2531

MERGINOS maisto pakavimui. $23 PRA
DŽIAI. Viršlaikiai, jei pageidaujama. 

SCHOENFELD & SONS.
140 Franklin St., N.Y.C. '

FIN1ŠERKOS IR OPERATORĖS
Ant moteriškų kotų. Unijinė dirbtuvė.

KOPAN,
895 Broadway, Brooklyn.

(65)

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas. 5 Dienų Savaitė.

NEW ENGLAND PLASTIC 
256 West 38th St.

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DĄRBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimu.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ava. 9-toa lubo»

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

GEO. K. GARRETT CO, INC
D & TIOGA STREETS
PHILADELPHIA, PA.

(67)

MERGINOS-MOTERYS
VIRŠAUS 18

Pastovus darbas dabar ir po karo. 
Lengvas, linksmas darbas dėti j dė
žutes rašomąsias medžiagas ar mo- . 

kytis operuoti vokų mašiną.
KENT PAPER CO.

55 VANDAM ST., 
(kamp. Varick)

MANHATTAN. S

.w

(65)

Išsiuntimam ir Pasisiuntimui * 
MERGINOS

35—40 VALANDŲ SAVAITĖ
ALGA $20.

PRISIRENGIMAS PAKILIMO 
POZICIJON.

INTERCHEMICAL COR?.
EMPIRE STATE BLDG.

(66)

% VALYTOJA
$82 į mėnesį. Matykite Custodian 

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

MERGINOS—PRADINĖS
Gera alga mokinantis amato. Patyrimas 

i z • nereikalingas. . ,
MĘS MOKĖSIME JUM LAIKE MOKINIM0ĘI

Lengvas, švarus statymo darbas. 
Puikios darbo sąlygos. 

Nuolatinis Darbas.
AGENCY PAPER CO.

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

(64)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Rytiniai šiftai 6 A.M. iki 2 P.M.
Vakariniai šiftai 2 P.M. iki 10 P.M.

43% VALANDŲ SAVAITĖ
$24.30 I SAVAITĘ 

Su reguliariais pikilimais
Senai įsteigta gamybos įstaiga

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

(»>

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANT© PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMĄ.TO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

_ _____________  (P

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS}
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS
$21.25 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS 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 . S
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
SALDAINIU PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų neikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

(arti 38th St.), N. Y.
(®.
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šeštas Puslapis

Antanas Yakštis Par 
vyko Atostogų

Antanas Yakštis, tarnaująs 
pajūrio sargyboje (E. M. 2/c), 
pereitą pirmadienį parvyko iš 
Kalifornijos, kur jis pastaruo
ju laiku tarnauja. Lankosi pas 
savo žmoną Liliją ir tėvus, 
Motiejų ir Marcelę Yakščius, 
Woodhavene. Grįš atgal tar
nybon sekmadienį.

Jos Daug ir Sunkiai 
Darbavosi Laisvės 

Gerovei

Laisve, Lithuanian Daily News

nios
Ketvirtadienis, Kovo 16, 1944

Matykite Svarbių Filmų ir 
Išgirskite Daugiau Apie

Svarbių įstaigų
Šį penktadienį, kovo 17-tą, 

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne, įvyks svarbus va
karas su filmomis ir prakal
bomis atžymėjimui Raudonojo 
Kryžiaus metinio vajaus.

Mitingas rengiamas ne vien 
tik tam, kad sukelti pinigų, 
nors tai irgi yra svarbu šiame 
vajuje, kuriame reikia 200 mi- 
lionų sumos. Sėkmingu mitin
gu parodysime, kad mes, lie
tuviai, šimtu nuošimčių stovi
me su ta svarbiausia įstaiga, 
kuri šimtu nuošimčių stovi su 
mūsų kariais, kariškoje tar
nyboje esančiais mūsų pačių 
vaikais, kad mes suprantame 
savo patrijotinę prievolę šio 
karo laimėjimui ir pridedame 
savo petį prie pergalės.

Reiškia, mitinge pageidau
jami ir tie, kurie aukomis pri
sidėti daugiau negalės, kurie 
savo Šerą jau paaukojo arba 
ir visai neišgali aukoti.

Raudonasis Kryžius siunčia 
grupę savo darbuotojų su kož-

ne- 
už-

ištik-

Laisvės Pramogose 
Dirbusiems

Sėkmingiausiai praėjusiame 
dienraščio Laisvės bazare per 
tris dienas dalyvavo tūkstan
čiai svečių. Daugelis iš jų sma
giai pabaliavojo, dideliuose bū
riuose ir šeimyniškose grupelė
se susibūrę bazare gerai pasi
vaišino ir niekam vaišių netrū
ko per visus 3 ilgus vakarus.

Kad svečiam visko užtektų ir 
dienraščiui būtų naudos, būre
lis moterų dirbo virtuvėj ne tik 
per vakarą, bet ir per ištisas 
tris dienas ir dar pirm to, kad 
suplanuoti, supirkti, viską iš 
anksto paruošti.

Vyriausia to darbo vedėja 
šį kartą buvo žinomoji dauge- 

.riopų bankietų gaspadinė ir 
veikėja Josephine Augutienė, 
kartu su gaspadinių komisija, 
Irena Levaniene ir Johana 
Marcinkiene. Jos rūpinosi, kad 
visko būtų, jos pirmutinės pra
dėjo darbą, paskutinės baigė, 
dirbdamos dar ir dieną po ba- 
zaro.

Kitos virtuvėj per visas tris 
dienas dirbo: Rožė Laukaitie
nė, Ona Malinauskienė. Per 
dvi dienas: Elzbieta Kasmo- 
čienė, Marė Misevičienė. Po 
dieną: Marė Jesevičienė, Olga 
Reinhardt, Anelė Kanopa, Elz
bieta Paškauskienė, Anastazi
ja Buknienė, Antanina Za- kojo jo švogeris Ignas švegž-I 
blackienė. Ida: Sekmadienį, 5 kovo, dak-;

Kai kurios iš jų, nedirbto-1 taras išvežė ligoninėn ir iki 
trečiadienio nieko ant jo ne
buvo, numatoma blogo; jis kal
bėjo, manydamas pagulėti li
goninėj, pasilsėti iki pavasa
rio ir vėl griebtis prie savo 
užsiėmimo. Bet ketvirtadienį, 
9-tą kovo, daktaras pranešė, 
jog Bučinskas jau užbaigė il
gų metų kelionę pradžioje aš
tuntos dešimties, nesulaukęs 
pavasario švelnaus vėjelio pū
timo paglostyti jo seną ir gy
venimo įvairybėmis užimtą gal
va.

Tai kas gi, pagaliau, su juo 
atsitiko? Giminės spėja, kad 
ja m d are operaciją, nes jis 
skundėsi vidurių nesveikumu.

mis dienomis virtuvėje dirbo 
prie kitų darbų, prie kurių per 
tris dienas mažiau ar daugiau 
padirbėjo virs šimtas darbinin
kų ir nėra galimybės visus at
žymėti, nes darbo įkarštyje ne
buvo nei kas užregistruotų 
kiekvieną dirbusį. Jiems vi
siems, kaip kad ir sunkiausia 
dirbusioms gaspadinėms, Lais
vės štabas ir direktoriai yra 
dėkingi ir laukia smagaus su 
visais pasimatymo šio šešta
dienio vakarą įvyksiančiame 
visų Laisvei dirbusių pažmo- 
nyje, Laisvės salėje.

l-mą Kartą Nebrangiomis Mūsų Kainomis 
Tikrai Puikūs Veikalai

NIKKO NEPAISANTI MEII.fi 
LIEPSNINGI VEIKSMAI 
AUDRINGI ĮSPŪDŽIAI

Jųdviejų Meilė Nepaisė Jokio Teroro 
Samuel Goldwyn’s Šaunus Kūrinys 
“ THE NORTH STAR” 

su WALTER HUSTON. ANNE BAXTER. 
WALTER BRENNAN. ERICH VON 

STROHEIM. ANN HARDING. 
DANA ANDREWS 

ir
WALLY BROWN « ALAN CARNEY 

“ROOKIES IN BURMA” 
VISUOSE RKO TEATRUOSE 

BROOKLYNE ir QUEENS

J'

&

Jau Palaidotas Lewis 
Bučinskas

Be abejo, jūs jau matėte 
Laisvėje, tačiau dar norisi 
priminti, jog tas šaunus Lais
vei dirbusių pramogose žmo
nių pasilinksminimas įvyks jau 
šio šeštadienio vakarą, Laisvės 
salėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne.

Dienraščio Laisvės direkto
riai ir administracija kviečia 
į svečius visus tuos, kurie dir
bote bazare ar bile kurioje ki
toje Laisvės pramogoje bile 
kuriais metais. Buvusieji pra
mogų darbininkai vyrai prašo
mi atsivesti ir savo žmonas, o 
moterys darbininkės atsivesti 
savo vyrus.

tos. Orlaivinė stampa 1 tre
čioj knygelėj gera neribotam 
laikui.

Gazolinos kuponai 9 A kny
gelėj geri iki gegužės 8, kož- 
nas trim galionams. B, C, BĮ, 
C1 kuponai dviem galionam. 
B2, C2 ir B3, C3 ir T kuponai 
po penkis galionus. Automobi
listai turi ant kuponų užrašy
ti automobiliams leidimo nume
rį ir valstiją, kurioj leidimas 
išduotas.

New Yorke taksų priėmimo 
raštinėj bežiūrėdami į sveti
mus pinigus darbininkai taip 
pavargo, kad dviem reikėjo 
medikalės pagalbos, o grupė 
kitų užkimo atsakinėdami į 
klausimus.

Embassy Newsreel Teatruose

Petri k i on ės, taipgi m a-

na grupe kariuomenės, 
žiūrint, kaip tos grupės 
duotis pavojinga, kaip tolima 
ir sunki kelionė. Grupė eina 
su kariuomene tam, kad sku
biai pagelbėtų sužeistiems, pa
gelbėtų kariams asmeniškose 
problemose. Raud. Kryžius 
taipgi teikia pagalbą karo be
laisviams ir nelaimės 
tiems civiliniams.

Apie Raudonojo Kryžiaus 
darbus plačiau išgirsite šio 
penktadienio vakarą iš jo at
stovo Mr. J. F. Lurch ir Kat
rines
tysite filmoje “Nazis Strike.” 
Kitas kalbėtojas R. Mizara aiš
kins kitus svarbiausius, vėliau
sius įvykius karo ir namų fron
tuose.

Ruoškitės dalyvauti patys, 
praneškite apie šį svarbų va
karą ir savo pažįstamiems. 
Sueikime skaitlingai pagerbti 
tą svarbią įstaigą ir, kam dar 
galima, paremti ją. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga nemo
kama. N. K.

i Gal būt, peilis ir nupjovė jo 
j gyvybės siūlą.

Taigi Bučinsko jau nėra. 
Bet kokioj padėtyj pasiliko jo 

! žmona Barbora švegždžiūtė,
kovo,' tai ta Barbutė, kuri tiek daug 

senoj LSS 17-toj

Stampos ir Punktai
Raudonos stampos (mėsai, 

riebalams) ketvirtoje knyge
lėje A8, B8, C8 geros dabar 
ir iki gegužės 20-tos. Kas dvi 
savaitės įeis galion kitos trys 
stampos. Jos visos skaitomos 
10 punktų vertės, nežiūrint 
ant jų esamo numerio. Kada 
įeis galion turinčiosios nume- 

po 
jas 
ne 
pi-

Pagalvokite, Ką Jums 
Siūlo Lietuvių At

letų Kliubas

The lovely voice of Marian Ander
son, heard in The March of Time’s 
“Upbeat In Music,” reaches mil
lions of service men over the air
waves with a devout spiritual.

Lietuvių Atletų Kliubas tu
rėjo vajų gavimui naujų na
rių. Kliubo pirmininkas Peter
son džiaugiasi, kad vajus bu
vo sėkmingas. Jis pranešė, kad 
Kliubas dar pratęsia vajų iki 
liepos mėnesio.

J Liet. Atletų Kliubą gali
ma įstoti be įstojimo mokes- 
ties. Tik užsimokant $3.25 | 
duoklių už visus metus. Kartu 
galima įstoti į YMCA primo- i 
kant $2.50. O kitą dalį mokes- 
ties užmoka pats kliubas. Tai
gi, kliubo nariai tampa na
riais ir YMCA. Jie gali laisvai 
naudotis YMCA knygynu, gim
nastikų rūmu ir įrengimais, 
maudytis prūdais, lašais ir ga
ro kambariu. Tampi pilnai pri
vilegijuotu YMCA nariu ir 
gauni narystės kortą.

Stokite tuojau į Lietuvių At
letų Kliubą. Kurie norite pa
tapti ir YMCA nariais, turite 
Kliubui priduoti savo mokes
čius iki šio penktadienio, ko
vo 17 d. Kliubo antrašas, 168 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Majoras Pasisakė už 
Tito Pripažinimą

Majoras LaGuardia pareiš
kė, kad jis labai gerbia Jugo
slavijos partizanų vadą Tito, 
kuris beveik iš nieko pajėgė 
išvystyti galingą partizanų ar
miją prieš nacius. Jis sako, už
tektų 
kyti: 
darbą 
vim” 
daug

LaGuardia
1 pareiškė po apsilankymo pas 
jį jugoslavų veikėjo Louis 
Adamic ir grupės kitų svečių.

mūsų vyriausybei pasa- 
“Tito, tu atlikai puikų 

ir mes 
ir vien 
padėtų.

stojame su ta-* 
tas pasakymas

tokią nuomonę

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steiėius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

<

h

0

Pirmadienį, 13-tą d.
š. m., Riveret, L. L, N. Y., ta-darbavosi
po užbertas amerikoniška že- j kuopoj ir Progresisčių Moterų 
mele Brooklyno senas gyven- j judėjime. Ji dabar jau be svei- 
tojas Liudvikas (Lewis) Bu-'! katos, vos pajėgia nueiti įi 
činskas, sulaukęs apie 73 me-[skiepą. Jos sūnus, kuris dar 
tus amžiaus. (Kiek išgyveno [ gimė ant kampo Manhattan 
Amerikoje ir iš kur jis paėjo I Ave. ir Grand St., kada jie 
iš Lietuvos — nežinau. Gal-gyveno Brooklyne, — yra ar- 
būt, kas nors kitas apie tai mijoj.
pasakys žodį-kitą.) | Reiškia, pasiliko ji vienutė,

j be vyro, be sūnaus ir be svei-
. “ katos. Veikiausiai prisieis pa- 

man aip pasa-ijj^^ -r įuos namus, i<urjuose ji 
iq Icrnna Quucr/- ! .v .išgyveno tiek daug metų.

žmonės sako, kad mirtis at
neša ramybę ir nereikia jos bi
joti. Taip, tam kas mirė. Bet 
daugelyje atsitikimų jo arba 
jos mirtis taip sukrečia gy
vuosius, jog reikia praleisti 
daug sunkumų ir nemiego 
naktų. J. N.

Bučinsko mirties staigumas' 
nėra žinomas,

rį 5-tą, jos taip pat turės 
10 punktų vertės. O už 
grąžos (change) išduoda 
stampomis, bet “tokens,” į
nigučius panašius ženklelius, 
kurių kožnas turi vertės tik 1 
punktą.

Rudos stampos (kas dar tu
ri) Y ir Z trečioj knygelėje 
geros iki šio mėnesio 20-tos.

Mėlynos stampos (kenuo- 
tiems vaisiams ir daržovėms) 
A8, B8, C8, D8, E8 ketvirtoj 
knygelėj irgi bus geros iki ge
gužės 20-tos, taipgi tebėra ge
romis žaliosios K, L ir M (kas 
dar turi), žaliosios turi po tiek 
punktų vertės, kiek numeris 
ant stampos rodo, o mėlyno
sios po 10 punktų vertės kož- 
na, kaip kad ir raudonosios, 
žaliųjų laikas baigsis 20-ta šio 
mėnesio .

Cukraus stampa 30 ketvir
toj knygelėj gera 5 svar. iki 
pabaigos 
pa 40-ta 
ram net 
1945 m.

Batų stampa 18 pirmoj kny
gelėj gera iki balandžio 30-

In every camp, mon of the U. S. 
armed forces are demonstrating 
they can appreciate, and in many 
cases perform, music of the high
est complexity, says The March of 
Time’s “Upbeat In Music.” Above 
is Sergeant Eugene List, heard in 
the film playing the Rachmaninoff 

Concerto in C Minor.
Mat No. MT5-1B

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)

Perkeliant iš vienos ligoni
nės į kitą 32 veneriškomis li
gomis sergančias moteris, gru
pė išlaužė ambulanso užrak
tą ir 8 pabėgo ambulansui su
stojus prie raudonų šviesų. Jas 
vežė iš Brooklyno į Bellevue 
ligoninę.

THE THEATRE GUILD perstato 
(bendrai su Jack H. Skirball)

JAC0B0WSK1 S COLONEL
FRANZ WERFEL— S. N. BEHRMAN

Komediją
Paruošė ELIA KAZAN

LOUIS OSCAR
CALHERN ■> ANNABELLA ♦ KARLWEIS

J. EDWARD BROMBERG

MARTIN BECK "^“9T-
Vkr. $3.30 iki $1.10.

POPIET KTVR. ir ŠEST. $2.75 iki $1.10.

Variety Artists Gildija du 
kart per mėnesį duos progra
mas Sheepshead Bay mokinan
tiesiems jūrininkams.

“Nazis Strike"

Lc VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

Tai filmą, kuri bus rodoma

Penktadienį, Kovo-March 17
Prasidės 8 valandą vakaro.

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

Taipgi bus svarbių prakalbų
KALBĖS: .....................................    ■

MR. J. F. LURCH
Raudonojo Kryžiaus atstovas.

ROJUS MIZARA
Dienraščio Laisvės redaktorius.

KATRINA PETRIKIENe
žymi visuomenininke.

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
------------ -------------

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.

i

T

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
. K. DEGUTIS, Savininkas 

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnčs 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 16tli St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Jsist. 28 m.)

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Pabėgo 8 Venerikės 282 Union Avė.

šio menesio, o stam- 
gera penkiem sva- 

iki pabaigos vasario

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

PARDAVIMAI
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)

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

NO. 070

NOTARY 
PURLIO

All Lady Crosby 
ensembles in pre-, 
sentqtion boxes.

De-
RO-

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANGIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY-

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

fashioned in ro

Lovelv.

0(

“ first

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

iQ LIETUVIŠKAS KABARETAS
" iQj, STANLEY MISIŪNAS

/ ll ’ SAVININKAS

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai •

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

’=?=

-I

=======================

Stanley Rutkunas
SAVININKAS BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauraęija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

j A M O N D

DIAMOND ENSEMBLE
'R5t ,N HE« HM,.

'N QUALITY

Matched 14K gold
rings, intricately

O
mantic designs.

$65

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

Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.
;<•
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