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Kodėl To Vardo Bijotis?
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Kraštą nuo Gyvačių.
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Iš visos miestų eilės plaukia 
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Jugoslavų Partiza-

Mūšį prieš Nacius

tą brošiūrų, bjauriojančių Pa- lėktuvų, kaip sakė saržen-

Stars

KARINIŲ DARBŲ TARY
BA ATMETĖ REIKALA
VIMĄ DIDESNIŲ ALGŲ

japonų 
Guinejoj

nu- 
šni-

Airijos seimas nutarė 
traukyt ryšių su Ašim.

rybų. štai typiška žinia iš Los 
Angeles miesto:

“Bendras draugijų komite
tas, gyvavęs čia per daugeli 
metų, persiorganizavo į Demo-

Labai smagu, kad mūsų vei
kėjai moka suderinti visus

cijos reikalavimą pakelt 
darbininkam algas virš va
dinamos “Mažųjų” Plieno 
kompanijų formulos.

Angeles skyrių, ir jau pradėjo 
varyti pirmyn darbą. Gegužės 
25 d. rengia lietuvių dieną 
kraujo davimui; renka drabu
žius ir pinigus nukentėjusiems 
dėl karo Lietuvos žmonėms.”

lyne, įvyks minėtojo Komite
to parengimas, kur bus rodo-, 
ma įdomi filmą, taipgi sako-1 Washington. — Valdinė 
mos kalbos dienos klausimais.' Karo Darbų Taryba atme-

Brooklyno ir apylinkės lie-^ė Amerikos Darbo Federa- 
tuviai prašomi dalyvauti šita
me svarbiame parengime.

London. — Per įtūžusias 
svarbiuosius darbus: stiPrinda-»septynių dienų kautynes, 
mi Amerikos žmonių karines, Jugoslavijos partizanai SU- 
pastangas, jie nepamiršta ir 
savo tėvų krašto, Lietuvos.

Panašiai dirbama Detroite, 
Ohio valstijoje, Philadelphijo- 
je, Bostone, Chicagoje ir ki
tuose miestuose bei jų apylin
kėse.

Didžiuliame Brooklyne mes 
dar neturime įkūrę vietinio 
Tarybos skyriaus, tačiau dar
bas ir čia neapleidžiamas: Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas renka lietuviams kovo
tojams Tarybų Sąjungoje dra
panas, ruošia’pundelius ir siun
čia juos mūsų tautos didvy
riams anapus vandenyno.

Na, o specialiai įsikūręs 
Lietuvių Komitetas Raudona
jam Kryžiui Remti (pirminin
ku yra Pranas Buknys) rūpes
tingai renka pagalbą šiai svar
biajai įstaigai — Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Penktadienį kovo 17 dieną,

Kun. Urbonavičius (Kmitas) 
sielojasi Darbininke, kam aš 
pavadinau “Timeless Lithua
nia” autorių Noremą kunigu.

Na, ir kam dėl to sielotis? 
Argi Noremas nėra tos profe
sijos žmogus? Tiesa, jis yra 
liuteronų protestantų kunigas, 
bet vistik kunigas, dvasiškis.

Kai kurie kunigai vengia 
savo profesijos titulo. Taip da
ro vienas iš Berlyno atvykęs 
apaštalas smunkančiojo fašiz
mo “evangelijai” skelbti.

Kun. Prunskis parašė kele-

AMERIKOS LAKŪNAI SUDAUŽĖ NACIŲ TVIRTUMA CASSINO
Amerikiečiai Paleido 3,500

nai Laimėjo Didelį Tony Bomby ir, 8S,OOO Barnio

linini Šoviniui į Cassino

&

Sovietai Nukovė dar Tūks 
tančius Apsuptų Nacių;

Artinasi prie Rumunijos

pliekė ir atgal nubloškė vo
kiečius, mėginusius prasi
skverbt į atvaduotąją Slo
vėnijos žemę. Naciai despe
ratiškai stengėsi pasiekt 
geležies kasyklas Liublja- 
nos apylinkėje, bet jugosla
vų patrijotai užmušė 597 
priešus, kelis kartus dau
giau sužeidė, o likusius nu
grūdo atgal.

Vokiečiai dabar pradeda 
naują ofensyvą linkui Voj- 
vodinos.

Anglų kariniai laivai ir 
talkininkų lėktuvai nuolat 

1 atakuoja vokiečių laivus, 
plaukiančius su reikmeni
mis per Adriatiko Jūrą į 
Jugoslaviją, ir bombarduo
ja nacių pozicijas tame 
krašte.

rybų Sąjungą, bet iš tų bro
šiūrų prie savo parašo kunigo 
titulą išmetė.

Kai kurie žmonės spėja, būk 
vyskupas neleidęs jam po di
džiaisiais melais kunigo titulo 
naudoti.

Dėl Prunskio ir Noremo mes 
nesmerkiame visų kunigų, nes 
žinome, kad yra kunigų ir ku
nigų. Yra kunigų, kovojančių 
prieš fašizmą, už demokratiją. 
Yra kunigų, kovojančių prieš 
demokratiją, už fašizmą. Mes 
stovime su pirmaisiais.

Taigi ir vėl susilaukėme 
šventojo Patriko dienos. Patri
kas yra Airijos apaštalas ir 
patronas — šventasis. Jis tą 
šalį, sakoma, apvalęs nuo gy
vačių ir žalčių.

Nūnai Airija reikalinga ki
to panašaus (dar narsesnio) 
vyro, kuris galėtų apvalyti Ai
riją nuo naciškų ir japoniškų 
gyvačių ir žalčių.

Prezidentas Rooseveltas ir 
ministerių pirmininkas Chur- 
chillas taipgi to iš Airijos rei
kalauja.

Per Klaidą Amerikiečiai 
Nušovė 20 Savo Lėk

tuvų Sicilijoje
San Francisco. — Kuo

met Amerikos kariuomenė 
kovojo Italijos saloje Sici
lijoje, priešlėktuvinės ame
rikiečių kanuolės per klai
dą nušovė apie 20 savų

tas Jack Foisie, korespon
dentas Jungtinių Valstijų 
armijos laikraščio 
and Stripes.

Amerikin. kanuolės pirm 
to įnirtusiai šaudė į ataka
vusius vokiečių lėktuvus. 
Staiga atskrido Amerikos 
lėktuvai, vydami šalin na
cių lėktuvus. Ant greitųjų 
nepastebėdami, jog tai a- 
merikiniai lėktuvai, ameri
kiečiai vis pleškino iš prieš
lėktuvinių kanuolių; tokiu 
būdu ir nukirto porą de- 
sėtkų savų lėktuvų. Taip 
atsitiko dėl patyrimų sto
kos, pastebėjo Jack Foisie, 
kalbėdamas Commonwealth 
Kliube.

Cassino, Italija. — Baisi 
Amerikos lėktuvų bombų ir 
artilerijos sviedinių audra 
visai sutriuškino Cassino, 
nacių tvirtumą, kuri iki 
šiol pastojo kelią Penktajai 
anglų - amerikiečių armijai 
į Romą.

Per ištisas valandas bom
barduodami tą akmeninį

miestelį, apie 70 mylių į 
pietus nuo Romos, daugiau 
kaip 400 didžiųjų ameriki
nių bombanešių ir šimtai 
vidutinių . lėktuvų - bombi- 
ninkų numetė į Cassino ir 
artimąją apylinkę 3,500 to
nų bombų. O Jungtinių 
Valstijų artilerija tuo pa
čiu laiku paleido 85,000 šo-

NELAIMĖ SUOMIJAI, JEI 
JINAI TUOJAU NESIT AI- 

KYS SU SOVIETAIS

London, kovo 16. Raudo
noji Armija Ukrainoje per
simetė per ilgą vidurinį 
Bugo upės ruožą, iš rytinio 
upės šono į vakarinį, 62-jų 
mylių frontu, į pietų vaka
rus nuo atvaduoto Uman 
miesto. Raudonarmiečiai 
sulaužė labai stiprius vokie
čių apsitvirtinimus vakari-

ame-

Stockholm. — Suomijos 
seimas 160 balsų prieš 40 
užgyrė politiką savo val
džios, išsisukinėjančios nuo 
taikos sąlygų, kurias jai iš
statė Sovietų vyriausybė.

Švedų žiniomis, tai So
vietai iš naujo pradės oro 
bombomis ardyt strategi
nius Suomijos uostus ir 
miestus, jeigu suomių val-

ne-džia iki šio šeštadienio 
priims sovietinių taikos 
lygų-

(Amerikos ir Anglijos 
vyriausybė vėl ragino Suo
miją taikytis Sovietų sąly
gomis, kuriąs .40S . vadiną,, 
lengvomis ir palankiomis. 
Anglų radijas įspėjo suo
mius didžiomis nelaimėmis, 
jeigu jie greitu laiku riešu- 
si taikys su Sovietais.)

KONGRESAS ATIMA BALSA 
IŠ MILIŪNŲ KARIŲ

vinių į Cassino. Po to žy
gio, faktinai visai nieko ne
liko iš to miestelio, tik ak
menų griuvėsių krūvos.

Pirm pradedant bombar
davimą, amerikiečiai buvo 
slaptai ištraukti iš Cassino, 
kurio ketvirtadalį jie turė
jo savo rankose. Laikinai 
jie pasišalino, kad Ameri
kos lėktuvai ir artilerija 
galėtų be jokios atodairos 
pleškinti vokiečius.

Po bombardavimo,
rikiniai tankai ir pėstinin
kai metėsi miestan, ugnin
gai atakuodami nacius, vis 
dar besiginančius iš už 
griuvėsių.

Į jokį kitą punktą visa
me dabartiniame kare ne
buvę numesta tiek daug 
bombų, kaip šiuo atveju į 
Cassino. Ir nei vienas Ame
rikos" lėktuvai čia nežuvo.

Pastebėta, kad naciai vi
sais garais siunčia savo 
tankus linkui Cassino. An
glų - amerikiečių lakūnai ir 
artilerija įkandžiai bom
bardavo tuos tankus ir, ma
tomai, sustabdė juos.

TITO REIKALAUJA UŽ- 
ŠALDYT BUVUSIO KA

RALIAUS AUKSĄ
London. — Jugoslavijos 

liaudies valdžia, vadovauja
ma maršalo Tito-Brozo, at
sikreipė į talkininkiškus ir 
bepusiškus kraštus, kad už
šaldytų visą auksą ir ver
tingus pinigus, kurie laiko
mi tuose kraštuose 
buvusio Jugoslavijos kara
liaus Petro valdžios.

vardu

neje Bugo upės pusėje; per 
dieną nubloškė priešus iki 
18 mylių į vakarus nuo šios 
upės ir atėmė iš nacių Ban- 
durovkos miestą ir kitas 
pozicijas tiktai už 29 mylių 
nuo Bessarabijos-Rumuni- 
jos rubežiaus.

(Bessarabija buvo atplėš
ta nuo Sovietų ir prijungta 
Rumunijai po to, kai Hitle
ris užpuolė Sovietų Sąjun-

Daugelis Sovietų karių 
net lentomis ir bačkomis 
perplaukė sraunią Bugo u- 
pę su skardžiais krantais 
po raudonosios artilerijos 
galinga apsaugos ugnim.
DAR TŪKSTANČIAI AP
SUPTŲ NACIŲ UŽMUŠ

TA
Į šiauraus nuo atkariauto 

Chersono, Juodosios Jūros 
uosto, raudonarmiečiai už
ėmė apskričių miestus Be- 
reznegovatoje ir Snigirev-

X

Maršalas lito kaltina e- |<a. pusiau perkirto plotą, 
... J ^eŲ’° valdžią, kuriame buvo apsuptos ke-

1 nau- jįos nacių divizijos, ir per 
skirtin- dieną užmušė dar kelis tūk-

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas 273 bal
sais prieš 111 priėmė suma
nymą, kuris paskirų valsti
jų taisyklėmis taip suvar
žo kariams balsavimą atei
nančiuose rinkimuose, jog 
bent 10 milionų vyrų ir 
moterų ginkluotose Jungti
nių Valstijų jėgose negalės 
dalyvauti tuose rinkimuo
se. Pirmiau senatas priėmė 
tokį pat prieš-demokratinį 
pasiūlymą.

Prez. Rooseveltas reika
lavo vieno bendro federalio 
įstatymo, pagal kurį visi 
kareiviai, jūreiviai, lakūnai 
ir kt. tikrai galėtų paduot 
savo balsą rinkimuose.

Kongreso republikonai ir 
kiti reakcininkai bijojo,

kad dauguma karių balsuo
tų už Rooseveltą ketvirta
jam prezidento terminui; 
todėl jie ir pervarė savotiš
ką įstatymą, girdi, “pagerb
dami paskirų valstijų tei
ses.” Dėl visa ko jie, beje, 
pridėjo nereikšmingą prie
dą neva “federaliams karių 
balsavimams.”

Prez. Rooseveltas dabar 
telegramomis kreipėsi į vi
sų valstijų gubernatorius, 
kad jie greitai atsakytų, ar 
priimtinas yra tas priedas 
pagal jų valstijų įstatymus.

Sakoma, kad prezidentas 
atsižvelgsiąs į gubernato
rių atsakymus ir dalinai su
lig jri spręsiąs, ar vetuot 
(atmest) tokį kongreso ta
rimą, ar ne.

Anglai- amerikiečiai pra
dėjo ryžtingas atakas prieš 
vokiečius Anzio pajūryje, į 
pietus nuo Romos.

Dauguma N. Hampshire 
Republikonp Atstovu 

Remia Willkie

Bratmšveigo Bombarda
vimas Labai Pavyko

Vis Artyn Nikolajevo ir 
Rumunijos

Concord, N. H. — Dvyli
ka iš 19-kos New Hamp
shire valstijos republikonų 
partijos delegatų, dalyvau
siančių visašališkame suva
žiavime nominuot kandida
tus į prezidentus, pasisako 
už Wendellį Willkie, o kiti 
7 už New Yorko valstijos 
gubernatorių Dewey.
Demokratai už Roose veltą

New Hampshire valstijos 
demokratų organizacija iš
rinko visus tokius delega
tus, kurie stoja už Roose- 
velto nominavimą ketvirta
jai prezidento tarnybai.

migracinę
kad jinai “neteisėtai
doja tuos pinigus, :
giems tikslams, negu, kovai kiančius hitlerininkų, ban-
dėlei Jugoslavijos laisvini
mo” nuo vokiečių, kaip 
praneša Associated Press.

Skaičiuojama, kad ex- 
karaliaus Petro valdžia yra 
pasidėjus $100,000,000 auk
su ir vertingais pinigais 
minimų kraštų bankuose.

Jugoslavų ex - karalius 
Petras tuo tarpu svečiavosi 
pas Anglijos karalių Jurgį 
VI ir valgė pietus su juom.

N. Y. Valstijos Reakcininkai 
Nori Suvaržyti Rinkimus

Washington. — Neoficia
liai pranešama, jog prez.1 
Rooseveltas nenori pilnai 
pripažint Prancūzų Komi
tetą Tautai Laisvinti, kaip 
vieną iš pilnateisių Jungti
nių Tautų valdžių

London, kovo 16.—Jung
tinių Valstijų bombanešiai 
vakar iš naujo sprogdino ir 
degino Braunšveigą, lėktu
vų fabrikų centrą, viduri
nėje Vokietijoje.

Per kautynes ore virš 
miesto amerikiečiai nušovė 
36 nacių lėktuvus, o savo 
nustojo tiktai trijų bomba
nešių ir penkių lėktuvų ko
votojų.

Tai buvo vienas iš sėk
mingiausių oro veiksmų 
prieš Vokietiją.

London. — Mirčia 
baustas anglas nacių 
pas O. Job.

London, kovo 16. — So
vietų kariuomenė užėmė 
punktus jau tik 11 mylių 
nuo Juodosios Jūros uosto 
Nikolajevo, o kiti Raudo
nosios Armijos daliniai at
ėmė iš vokiečių pozicijas 
jau tik už 25 mylių nuo va
dinamo “senojo Rumunijos 
rubežiaus,” kaip teigia nau
jausios radijo žinios.

Talkiniuky Lakūnai Vėl 
Šturmavo Vokietiją

Albany, N. Y. — Repub- 
likonas New Yorko valsti
jos senatorius Fred Young 
įnešė sumanymą, kuris rei
kalauja uždraust tam pa
čiam asmeniui rinkimuose 

kandidatuot ant daugiau 
kaip vienos partijos tikie- 
to.

Tas sumanymas yra tai
komas ypač prieš New 
Yorko miesto majorą La- 
Guardiją ir Amerikos kon- 
gresmaną Vito Marcanto- 
nio, kurie paprastai kandi
datuoja ant daugiau kaip 
vienos partijos tikieto ir 
būna išrinkti.

džiusių ištrūkt iš apsupi
mo. Dabar sovietiniai kovū- 
nai iš arti dalimis naikina 
apsiaustus ten vokiečius.
PAGROBĖ DAUG KARI

NIŲ REIKMENŲ
Apsupimo rate Sovietai 

pagrobė nuo nacių didelius 
kiekius karinių reikmenų, 
tarp kurių yra: 35 tankai 
ir motorinės kanuolės, 18 

didelių sandėlių, daugiau 
kaip 1,000 vagonų su gink
lais, amunicija ir įvairiais 
įrengimais. Kartu raudon
armiečiai paėmė nelaisvėn 
daug priešų.

DIDELI LAIMĖJIMAI
Visuose Ukrainos fron

tuose Raudonoji Armija 
per 24 valandas pažygiavo 
po kelias iki 19 mylių pir
myn ir atėmė iš vokiečių 20 
geležinkelių stočių, 9 aps
kričių miestus ir 300 kitų 
gyvenamųjų vietų.

Sovietų kariuomenė, tarp 
kitko, užėmė Pisarevką, už 
5 mylių nuo Vinnicos gele
žinkelių mazgo, ir Jankovą, 
18 mylių nuo Žmerinkos 
geležinkelių centro. Rau
donarmiečiai taipgi atvada
vo Kirnasovką ir Cibulev- 
ką tiktai 10 mylių nuo di
džiojo geležinkelio, einan-' 
čio iš Odessos per Tarnopo- 
lį ir Lvovą į Varšavą.

PAVOJUS NACIAMS 
NIKOLAJEVE

Sovietiniai kovūnai atė
mė iš vokiečių Kopani gele
žinkelio stotį ir eilę kitų 
vietų tiktai už 17 mylių nuo 
Nikolajevo, didžio Juodo
sios Jūros uosto.

i

Lonodn, kovo 16.— Pul-
I '

kai Anglijos bombanešių 
vėl pleškino štuttgartą, ge
ležinkelių mazgą ir karinių 
dirbyklų miestą, vakarinėje 
Vokietijoje. Jie paleido 
miestan 3,300 tonų bombų.

40 anglų lėktuvų negrįžo. 
Labai didelis skaičius A- 

merikos bombanešių ket
virtadienį šturmavo kari
nius miestus pietinėje Vo
kietijoje.

__ , 1.11111.11^^^^

..............

KIEK LEŠUOJA KARAS 
AMERIKAI PER DIENĄ

ne-

73Amerikiečiai nušovė 
lėktuvus Nauj

Washington. — Praeitą 
mėnesį kiekviena karo die
na lėšavo Jungtinėms Vals
tijoms po $312,300,000, arba 
per mėnesį $7,808,000,000.

Viso karas iki vasario 29 
d. š. m. lėšavo Amerikai 
$168,600,000,000.
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Dėl Tarybų Sąjungos ir Italijos 
Santykių

Po to, kai Tarybų Sąjungos vyriausy
bė pareiškė, kad ji formaliai ir oficia
liai pripažįsta Badoglio vyriausybę Ita
lijoje ir apsikeičia su Italija diploma
tais, tam tikroje spaudoje pasirodė il
giausi komentarai, visaip tą dalyką aiš
kinanti.

Mes nežinome visų diplomatinių pa
slapčių, to nežino ir kiti laikraščiai. Ne
žinodami, taigi, negalime pasakyti, kas, 
kur, kaip ir kodėl daroma. Tačiau dėl ši
to Tarybų Sąjungos žygio, rodosi, gali
ma teisingai pasisakyti tų paslapčių vi
sai nežinant.

Kiekvienam aišku, kad Badoglio vy
riausybė Amerikos ir Anglijos ir Tary
bų Sąjungos de facto buvo pripažinta 
jau senai, pereitais metais, kada Italija 
tapo pripažinta kariaujančia šalimi, 
esančia Jungtinių Tautų pusėje. Badog
lio vyriausybė buvo faktinai sudaryta su 
žinia, su pritarimu ir pagalba mūsų ge
nerolo Eisenhowerio. Churchillas andai 
pareiškė, jog Badoglio vyriausybės šian
dien griauti negalima, nes tas pakenktų 
mūsų karinėms pastangoms. Jeigu taip, 
tai mums tik vienas dalykas neaiškus: 
kodėl iki šiol Amerika ir Anglija neap- 
sikeičia formaliai .su Badoglio valdžia 
diplomatiniais pasiutiniais?

Tarybų vyriausybės formalus pripaži
nimas Badoglio vyriausybės tik parodo, 
kaip Maskva dalykus realiai pasveria, 
kaip ji viską daro be dvejojimų ir, kaip 
sako anglai, “without beating around 
the bush”. Bet tai nereiškia, kad Maskva 
Badoglio užgirtų, kad ji sutiktų, jog 
Badoglio šiandien atstovauja Italijos 
liaudies sentimentą.

Socijalistinei valstybei, gyvuojančiai 
šių dienų pasaulyj, tenka palaikyti dip
lomatinius ryšius su visa eile tokių val
džių, kurios net neturi savo žmonėse pa
sitikėjimo.

Atsiminkime, kad Tarybų vyriausybei 
šiandien rūpi palaikyti su savo talkinin
kais glaudžiausius santykius, kad jai rū
pi laimėti karas. Todėl jinai, Tarybų vy
riausybė, vyriausiai iš to išeidama pri
valo ir diplomatijoje viską daryti kad 
juo labiau sustiprinti karinę Amerikos- 
Sovietų - Anglijos koaliciją.

Kai kurie laikraščiai pradėjo speku
liuoti tuo, ką dabar darys Italijos demo
kratinio nusiteikimo žmonės, kovoją 
prieš Badoglio vyriausybę, ką darys Ita
lijos komunistai?

Mes manome, kad Italijos liaudis, Ita
lijos demokratinė visuomenė, tame skai
čiuje, aišku, ir komunistai, kaip kovojo, 
taip kovos prieš Badoglio vyriausybę, 
kuri nėra žmonių rinkta, kuri yra Mus- 
Splinio liekana.

Gerai žinomas tas faktas: 1926 metais 
Tąrybų vyriausybė pripažino Smetonos 
vyriausybę, jos nepakęsdama, tačiau, ar 
tas kliudė Lietuvos liaudžiai kovoti 
prieš fašizmą? Žinoma, ne.

” Panašiai bus Italijoje.
Atsiminkime, kad praeitais metais į- 

vy kasioje Maskvos konferencijoje buvo 
priimta specijalė rezoliucija dėl Italijoss 
ateities. Rezoliucijoje buvo aiškiai pasi- . 
sakyta, kad Italija privalo būti demo- 
luratinė ir Italijos vyriausybę privalo su- 
dąryti visokios anti-fašistinės partijos, 
ypaęiai tos, kurios per metų eilę kovojo 
fašizmą (komunistai).

Toji rezoliucija tebestovi. Jinai bus 
realizuota, be abejo, tuomet, kai Roma 
bus išlaisvinta, kai daugiau Italijos te
ritorijos bus atkariauta iš nacių ir fašis
tų, kai didesnės Italijos liaudies masės 
galės išvien veikti ir savo krašto ateitį 
Spręsti.

Šitaip mes žiūrime į Tarybų Sąjungos- 
Italijos santykjuą#

Įdomūs Skaičiai Apie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą

LDS organas Tiesa (kovo 15 d.) pa
tiekia tokių skaitlinių apie tą organiza
ciją:

“1(943 metais LDS išmokėjo 626 sirgu- 
siems nariams $30,198.50. Nuo LDS su- 
siorganizavimo išmokėta pašalpomis 
$317,993.50.

“Pomirtinėmis 1943 m. išmokėta $33,- 
376.55. Nuo LDS susiorganizavimo po
mirtinėmis išmokėta $244,158.96.

“Viso pašalpomis ir pomirtinėmis nuo 
LDS susiorganizavimo išmokėta $562,- 
152.46. Tai gerokai daugiau, kaip pusė 
miliono dolerių. Tai gausi parama LDS 
nariams ir jų pašalpgaviams.

“Metiniai raportai, pasiųsti valdiš
kiems apdraudos departmentams rodo, 
kad visi LDS fondai yra geroj padėtyj. 
Su sausio 1, 1944, tie fondai turi po se
kamą pinigų sumą:

“Apdraudos fondas — $355,284.07; pa
šalpos — $129,481.18; nepaprastos pagal
bos — $10,548.27; vaikų skyriaus —$10,- 
255.78; lėšų $8,939.18; viso kartu $514,- 
508.48.

“Per 1943 metus LDS turtas paaugo 
$52,279.94.

“LDS “solvency” 1942 metais buvo 
142.97%, 1943— 144.195%. Paaugo dviem 
nuošimčiais. Tas parodo, kad LDS tur
tas ir visa organizacija stovi labai ge
rai.

“LDS investmentai uždirbo 1942 me
tais 3.25 nuoš., 1943 m. — 3.34. Uždirba
mas nuošimtis, kaip matote, taipgi pa-

Tai įdomios skaitlinės. Jos parodo, jog 
LDS jau turi virš pusę milijono dolerių 
turto!

Jos parodo, jog LDS solvency (o tai 
yra svarbiausia) šiandien yra didesnis, 
geresnis negu buvo prieš metus.

Demokratinė Amerikos lietuvių visuo
menė gali gražiai pasidžiaugti turėda
ma tokių organizacija, kaip LDS.

Tiesa toliau primena:
“Mūsų Susivienijimas jau eina ketu

rioliktus metus. Tai dar visai jaunutis, 
bet jis yra tvirtesnis už kai kurias kitas 
senesnio amžiaus fraternales draugijas.

“Ko mūsų Susivienijimui labiausiai 
reikia, tai naujų narių. Jis dabar yra 
gražiausio augimo periode, kuris būtinai 
reikalauja papildomųjų jėgų.

“Nepamirškime todėl savo Susivieniji
mą nuolatos auginti. Visada ir visur 
jieškokime jam naujų narių.

“Viršuj paduotos skaitlinės parodo, 
kiek gausios pagalbos gavo tie nariai, 
kurie sirgo, ir taipgi pašalpgaviar miru
sių narių. Reikia tik šias skaitlines pa
rodyti tiems, kuriuos kalbiname prie 
LDS prisirašyti.

“Jeigu tik mes tinkamai išaiškinsime 
tiems, kuriuos norime prie LDS prirašy
ti, kad ir jiems bus daug iš to naudos, 
tada mums lengviau pasiseks prirašyti 
naujus narius.

“Svarbiausia ko mums reikia, tai visų 
narių talkos savo organizacijos budavo- 
jimui. Šiais metais visi turėtume įrašyti 
mažiausia po vieną naują narį. Taip 
darydami mes galėtumėm senuosius su
sivienijimus ne tik pasivyti, bet ir pra
lenkti.”

Kiekvienas Laisvės skaitytojas, dar 
nepriklausąs LDS, raginamas tą pada
ryti ir paraginti savo pažįstamus įstoti 
į šią patrijotinę, stiprią fratęrnaįę lietu
vių organizaciją.

Marksistas Velkasi Dėdės Šamo 
Uniforma

Angliškojo dienraščio Daily Workerio 
bendradarbis, James S. Allen, praneša, 
kad jis yra šaukiamas į ginkluotąsias 
Dėdės Šamo pajėgas, į kariuomenę. Jis 
stoja į kariuomenę noriai, su pasirįži- 
mu.

Reikia priminti, kad Mr. Allen yra 
gilus marksistas ir mokąs nuodugniai ir 
objektyviai dienos reiškinius aiškinti. 
Jis buvo uolus Daily Workerio bendra
darbis. Jo straipsniai visuomet buvo pa
mokinanti ir įdomiai parašyti. Be to, 
Mr. Allen yra keletos knygų autorius.
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Kas Ką Rašo ir Sako
SURIKO Už HITLERĮ IR 

KOJAS PAKRATĖ
Pradžioje kąro Grigaičio 

klika leido Naujienų priedą 
“Jaunimą”. Kai Hitleris 
pradėjo karą prieš Sovie
tų Sąjungą ir jo gaujos į- 
siveržė Lietuvon jos žmo
nes žudyti ir kraštą naikin
ti, “Jaunimas” suriko: 
“Three cheers for Hitler 
and his legions!” Už kelių 
savaičių “Jaunimas” pakra
tė kojas ir daugiau saulės 
šviesos nebematė. Grigaitis 
pasimokino ir pradėjo hit-’ 
lerizmą ginti gudresniais, 
diplomatiškesniais būdais. 
Surikimas “three cheers 
for Hitler” buvo per daug 
žioplas, per daug atviras ir 
entuziastiškas hitlerinių 
barbarų sveikinimas ir pa
statė “Jaunimo” leidėjus į 
pavojų.

Panaši istorija kartojasi, 
atrodo, su kita pronaciška 
įstaiga, būtent, su “Lietu
vių Kultūriniu Institutu,” 
klerikalinio šovinisto Pakš
to padaru. Drauge (kovo 
13 d.) skaitome: “Federaci
jos ir nedaugelio idealistų 
garbes narių ir rėmėjų fi
nansuojamas, L. K. Institu
tas tokią reikalingą litera
tūrą leido, kol pajėgė.” Va
dinasi, dabar nebepajėgia 
ir kromelis užsidaro.

Klerikalai, kaip ir men
ševikai, jieško naujų formų 
ir būdų to paties pikto dar
bo tęsimui. Jie jau surado 
ir iškepė “Chicagos apskri
ties Spaudos Sekciją”. Ji 
leisianti anglišką literatū
ra.

Iš kur šita “Spaudos Sek
cija” gaus pinigų, jeigu 
“Institutas” nebegavo ir su
bankrutavo? Kodėl “Insti
tutas”, remiamas visos Ka
talikų Federacijos, nebeiš- 
tesėjo, o dabar tik vienos 
Chicagos apskrities “Spau
dos Sekcija” pajėgs finan
siškai ištesėti?

Čia yra kur nors supuvęs 
šuo pakastas. Veikiausia 
Lietuvių Kultūrinis Insti
tutas uždaro savo kromelį 
dėl politinių priežasčių. Jis 
leido atvirai pronaęišką li
teratūrą. Jojo išleista Pak
što brošiūra “The Lithua
nian Situation” taip atvi
rai ir begėdiškai prohitle- 
riška, kad tolimesn. Institu
to gyvavimas pastato į pa
vojų visus, kurie jį įsteigė, 
palaikė ir rėmė. Klerikajai, 
matyt, susiprato ir pasis
kubino jį subankrutuoti. 
Bet .nuo tikslo neatsisako. 
Jie dabar pronacišką smalą 
tarpe lietuvių ir amerikię- 
čių virs vardu “Apskrities 
Spaudos Sekcijos”.

Naujienų “Jaunimas” 
klerikalų “Institutas” 
stipo ta pačia liga.

Kaip žinoma, ta pačia li
ga smarkiai sirgo 
jos kojas pakratė 
trockistų-menševikų 
joji Gadynė.”

ir 
pą-

ir nuo 
taipgi 

“Nau-

ŽADEIKIS JUOS SMAR
KIAI APGAVĘS

So. Bostono Darbininkas 
(kovo 14) mano, kad sme- 
tonininkas žadeikis labai 
negražiai apgavo katalikus 
ir menševikus. Laikraštis 
sako:

“Lietuvos iųinistęris (?
— L. Red.) pulkininkas P* 
žadeikis savo kalboje tau
tininkų seime, New Yorke, 
tarp kitko pasakęs: ‘yrą 
dalis lietuvių, kurie norėtų 
katalikiškos Lietuvos, kita
— socialistiškos, o dar kiti
— lietuviškos.*

I “Tas pono Ministro paša*

Penktadienis, Kovo 17, i

Dar Vis Bazaro Žinios

Amerikietis generolas Eisenhower ir anglas generolas 
Montgomery. Jiems pavesta vadovauti Amerikos ir An
glijos ruošiamam įsiveržimui Europon ir atidarymui 
antro fronto prieš Vokietiją.

kymas mūsų spaudoje sukė
lę nemažai ginčų...”

Bet “Pulk. P. žadeikis 
dalyvavo ir Pittsburgho 

lietuvių konferencijoj ir net 
dviem atvejais kalbėjo, bet 
ten jis savo kalboje nieko 
panašaus nepasakė, kad dėl 
jo kalbos reikėtų ginčytis 
spaudoje. Iš p. Ministro 
kalbų Pittsburghe susida
riau nuomonę, jog jis buvo 
pilnai .patenkintas Pitts
burgho konferencijos dva
sia ir siekiais?’

Vadinasi, “ministras” 
Pittsburghe veidmainiavo, 
pataikavo klerikalams ir 
menševikams. Atvažiavęs 
New Yorkan į fašistų kon
ferenciją jis parodė kleri
kalams ir menševikams no
sį. Jis pasakė, kad tiktai 
smetonininkai nori “lietu
viškos Lietuvos.” Klerikalai 
ir menševikai yra monel- 
ninkai ir apgavikai!

O kiek Šimutis ir Grigai
tis yra prisitursinę prieš 
Žadeikį! Stačiai gaila jų. 
Jie jį pasikvietė Pittsbur- 
ghan ir leido jam keliais at
vejais nelaimingus konfe- 
rentus mokinti ir šokinti. 
Dabar jų spaudoje bando
mas visas tas incidentas su
švelninti, Žadeikių prakal
bą fašistų’ konferencijoje 
skaitant “ministro neapgal
votu išsišokimu.”

TEISINGAI DIDŽIUOJA
SI GRAŽIU DARBU

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 
sa”

Prieš bazarą gavome lai
šką nuo drg. O. Depsienės 
iš Floridos — ji ten atosto
gauja. — Ji rašė, kad pa
siuntusi bazarui dovaną žu
vies kaulo branzalietus ir 
auskarus. Tą dovaną aplai- 
kėme po bazaro trečiadie
nį. Iš tiesų labai graži do
vana, bet ji liks kitam ba
zar u L

Piniginių dovanų baza
rui dar gavome sekamai:

J. J. Daujotas, E. St. 
Louis, Ill. (bl. 276): Adam 
Kupstas, $2. Po $1: Jonas 
Mikalauskas, Mary Teni- 
kait, Louis Bukauskas, G. 
Bendix, J. J. Daujotas. Vi
so $7.

John Burba, So. Boston, 
Mass. (bl. 239): P. Trapis, 
$1.62. Po $1: John Burba, 
J. Matulis, J. Musteika, 
Zurkonis. Po $50c.: M. Ka
zlauskas, D. Dambrauskas, 
Mr. Juška, Mrs. Laukaitie
nė, A. Yankus, Mr. Balke. 
Po 25c: Mrs. Kroll, J. But- ; 
kus, J. Likas, S. Brazius-1 
kas. Viso $9.62. (

H. Žukienė, Binghamton,

organas “Tie- 
(kovo 15 d.) su pasi

didžiavimu praneša, kad jie 
vajų baigė ir išpardavė bo- 
nų pakankamai dėl dviejų 
bomberių. Laikraštis rašo:

Mūsų vajumi nupirkimui 
dviejų vidutinių bomberių jau 
sėkmingai užbaigtas. Karo 
bonų kreditais jau turime su
kėlę virš $350,000. Tai nema
ža pinigų krūva.

Šį didžiulį patriotinį darbą 
mes pradėjome rugsėjo 1, 
1943 m. Tuo metu mes buvo
me nusitarę sukelti tik $175,- 
000 vienam vidutiniam bom- 
beriui. Pasirodė tačiau, kad 
šis darbas eina daug geriau 
negu tikėtasi. Tada pamainė
me savo planą: nusitarėme 
sukelti $350,000 dviem vidu
tiniam bomberiams.

Šiame pavyzdingame darbe, 
reikia pasidžiaugti, dalyvavo 
daugelis narių, Pirkdami bo
nus ir kredituodami LDS 
'bombęrįam, tie draugai pui
kiai pasižymėjo. Viena, jie 
susitaupę ateičiai daugiau pi
nigų. Antra, jie žymiai parė
mė. karo pastangas fašizmo 
sumušimui. Trečia, jie iškėlė 
garbingoji vieton LDS vardą.

• Norime taipgi čia priminti, 
.kad dienraščiai “Laisvė” ir 
“Vilnis,” taipgi Lietuvių Lite
ratūros Draugija mums pa
gelbėjo. Tai dabar, kai įpūsų 
vajus užbaigtas, reikia prisi
dėti prie Literatūros Draugi
jos vajaus sukėlimui $150,- 
000, Patariame todėl visiems 'bis. Po 25c: N." Astrauskas, 
draugams, kurie perka karo % Yakas. Viso $6. 
bonus, siųsti kreditus Litera
tūros Draugijos Centram

Karas prieš fašizmą dar 
neužbaigtas. Priešas dar pu
sėtinai stiprus. Mums todėl 
reikia ir toliau remti visas 
karo pastangas. Nuolatos pir
kime karo bonus. Investuoki
me į karo bonus kiekvieną nu
liekamą dolerį. Taip darydami 
geriau apginkluosime savo ka
reivius, kovojančius už mūsų 
visų reikalus.

žinai, $2. Po $1: H. žukie
nė, J. Kaminsky, V. JCamin- 
skienė, A.
J. Klivis,
A. Mitrus, 
so $8.

A. J. Navickas, Haver
hill, Mass. (bl. 218): Po $2: 
Stanislovas Benkus, Alek
sandra Berželionis, Ben 
Brown. Po $1: V. Kancevi- 
čius, A. P. Dambrauskas,
B. Gumauskas, Peter A- 
vens, Augustas S. Kazlau
skas, Walter Račkauskas, 
A. J. Navickas. Po $50‘c: 
Peter Galinis, Antoinette 
Račkauskienė, Mary Kaz
lauskienė, Anna Peterson. 
Viso $15.

M. Smitrąvičįenė, Det
roit, Mich. (bl. 167): Po 
$1: Paul Zunaris, M. Smit- 
ravičienė, P. Yakštis. Po 
50c: Magdė Shuskienė, J. 
Juodaitis, S. Tvarijonas, 
Wm. Pakutusky, John Stir-

Klimas. Po 50c: 
A. Ponykiuska, 
H. Vežienė. Vi-

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėluš darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dąr neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

Mass. (bl. 212-213): Dr. J. 
Repshis, $2. Po $1: A. Bar- 
čius, J. Kanes, D. G. Jusius, 
S. Rainard, P. Andriliunas, 
K. ir P. Žukauskai, V. 
Kvetkauskienė, P. Tame- 
nas. Po 50c: P. Kubiliunas, 
R. Krasauskas, A. Griga
liūnas, A. Gricienė. W. Bal- 
tushis, 40c. Po 25c: K. 
Washkis, M. Kazlauskas, J. 
Šukys, M. Aitutis, A. Ylas- 
kis,* P. Petraitis, K. Frai- 
mantas. Viso prisiuntė $14.

Pavieniai aukojo: J. Ra
gauskas, Shelton, Conn. $2.- 
40.

Po 
klyn, 
klyn, 
linis,

1 Jurgis Kupčinskas, 
nersville, Pa., $1.

Širdingai dėkojame 
siems tiems, kurie rinko 
aukas ir pavieniams, kurie 
aukojo.

$1: E. Stupurienė, B’- 
N. Y., Leo Beri, B’- 
N. Y., ir Chas. Kau-

Mi-

vi-

L. Adm-cija.

J. Gasiūnas Kalbės Hud- 
sone ir Worcesteryje
LDS sekr. J. Gasiūnas kal

bės senkamose vietose:
HUDSON, Mass., kovo 19 d.,

2 v.'po pietų, L. P. Kliube, 17 
School St.

WORCESTER, MASS., kovo 
19 d. vakare, Lietuvos Sūnų 
Salėj, 29 Endicott St.

Kalbėtojas aiškins:
1. Kaip mes turime prisidėti 

prie Lietuvos išlaisvinimo ir 
atbudavojimo.

2. Kaip greit mes pasieksime 
pilną pergalę ant fašizmo.

3. Kodėl mes turime remti 
prezidento Roosevelto kandida
tūra€ ketvirtam terminui.

Kas kenkia lietuvių vieny-
bei.

5. Kodėl svarbu prigulėti prie 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo.

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

J. Yesadaviče, New Ken
sington, Pa. (bl. 142): P. 
Kriščiūnas, $5. Kast. Ta
mošiūnienė, $2. Po $1: Kaz. 
Stonienė, J. Yonaitis. Po 
5O.c: P. Povilaitis, A. Shei- 
ris, J. Sperskis, M. Wrub- 
levska, C. Stashynsky, A. 
Valaitis, A. Valaitienė, A. 
Yesadavičienė, J. Yesada
viče, J. Ellerman. Viso $14.

J. Rudman, New Haven, 
Conn. (į)l. 263): John Rud
man, $10. Po $1: Blanche 
Vaitkevičius, Petras Vikš
ris, Jonas Alešiunas, Jonas 
Didjunas, Juozas Milaus- 
kas, Antanas Miller, J. Lat
vis, B. Medley. Viso $18.

St. Raįnanį. Dprchesįer

Harold Harper, 56 me
tų amžiaus jūrininkas, tor
peduotas šešias sykius. Bet 
jis ir vėl išvyko laivu.



t

Penktadienis, Kovo 17, 1944

PHILADELPHIA, PA.
Smetonnacių “Konvencija” —

Šmugeliška Apgavyste
Dirvos 8 numeryje, pirma

me puslapyje skelbė: “Phila-
delphijoje Vykdomojo Komi
teto posėdis ir masinis mitin
gas kovo 5,” kas ir įvyko. Bet 
žiūrėkite, kaip smetonnaciai 
apgavingai informavo ameri
kiečius. Masiniame mitinge pa
sikvietė kalbėti: Raud. Kry
žiaus atstovą, kongresmaną 
M. J. Bradley ir adv. Moreną. 
Šie 3 kalbėtojai, anglų kalbo
je, adresavo masinį mitingą, 
susidedantį iš apie 200 vietinės 
publikos: “Konvencija iš visų 
dalių Jungtinių Valstijų (from 
all over United States).” Sme- 
tonininkų “seime” išrinkta 
komitetas, kuris laikė posėdį 
Adelphi viešbutyje ir masinį 
mitingą Muzikalėj salėj, sme
tonnaciai virš minėtiems kal
bėtojams ir angliškų laikraš
čių reporteriams perstatė vi
sos Amerikos lietuvių konven
ciją. Ar bereikia didesnės žu- 
likystės, paprastas prakalbas 
amerikiečiams perstatyti, kaip 
visų Am. lietuvių konvenciją?

Kita Apgavystė
Kad sutraukus daugiau pu

blikos, garsino, kad aukos bus 
renkamos Raudonajam Kry
žiui. Pirmesni kalbėtojai, Rau
donojo Kryžiaus atstovas, kon- 
gresmanas Bradley ir Tysliava, 
ragino kuodaugiausia aukoti 
Raud. Kryžiui. Bet ką smeton
naciai padarė ? Advokatas 
Olis, pasakęs trumpą kalbą, 
pasigyręs, kad savo lėšomis net 
iš Chicagos atvažiavęs, kas 
jam padarę $75 išlaidų; pa
klojo dešimkę ant stalo ir pra
dėjo dolerių meškeriojimo 
kampaniją Lietuvai “vaduoti.” 
Kongr. Bradley ir adv. More
nas, nesuprasdami lietuvių 
kalbos, manydami, kad aukos 
renkamos Raudonajam Kry
žiui, davė po penkinę. Lietu
viški tūzai po $10, $15 ir po 
$20. Viso Lietuvai “vaduoti” 
surinko $288.10. Ir vėl tęsia 
“konvenciją” — atsiprašau, 
prakalbas.

Publikoj prasideda reikštis 
nepasitenkinimas: “Sakė rinks 
aukas Raud. Kryžiui, o čia 
kam kitam.”

Pasibaigus prakalboms, kuo
met dalis žmonių nelaukę pa
baigos apleido svetainę, Che- 
leden pranešė, kad: “kas no
rite ir dar turite pinigų, gali
te duoti Raud. Kryžiui, mer
ginos užrašys.” Nors žmonės 
buvo nuvarginti, išsėdėjo apie 
4 vai., dar sumetė Raud. Kry
žiui $92 su centais.

Tai šitaip smetonnaciai šmu- 
geliauja, ir dar tik pradžia. 
Mat, jie gyrėsi, kad Philadel- 
phijai teko istoriška garbė, nes 
jie čia pradėjo $5,000,000 bo- 
nų kampaniją, kurią tęs atlan
kydami: Baltimorę, Cleveland, 
Detroitą, Amsterdam ir kitas 
lietuvių kolonijas.

Nors visi kalbėtojai prisimi
nė apie bonų pirkimą, liežu
viais pamalė, bet darbu nepa
rodė jokio entuziazmo, kaip 
buvo daroma Raud. Kryžiaus 
ir Karo Pergalės Komiteto 
kampanijose. Pasižadėjo pirkti 
3 ar 4 po $1,000, vienas už 
$600. ir keli po šimtą, tai ir 
viskas.

Kaip pasirodo iš jų darbų, 
jiems ne bonų pardavimas rū
pi, bet reklama ir paskleidi
mas hitlerinių nuodų: kiršini- 
mas lietuvių vienų prieš kitus; 
sėjimas neapykantos prieš 
skirtingų sriovių žmones; skel
bimas nepasitikėjimo Jungti
nėmis Tautomis ir drumstame 
vandenyje daugiau savo nau
dai pasižuvauti, tai yra, iš su
klaidintų žmonelių pasirinkti 
dolerių. Kad tai yra tiesa, ma
tysime iš jų sakytų kalbų 
“konvencijoj.”

.Tysliava, pradėdamas kal
bėti, nusiskundė: “Mano tuš
čia galva. Į mano burną įbru
ko visai kitą temą. Man įsa
kyta kalbėti apie bonus.” Bet 
Tysliava “įsakymo” nepildė, 
temos nesilaikė. Taręs kelis žo
džius apie reikalingumą bonų 
pirkimo ir aukojimą Raudona
jam Kryžiui, kad ir iš “tuš

čios galvos,” pajėgė neapy
kanta pritvinkusią savo tulžį 
išlieti Sovietų adresu. Baigda
mas suriko: “. . .plevėsuos tri
spalvė vėliava Lietuvos, o ne 
raudona.”

Julius Smetona, dūmuose 
uždusušio Lietuvos “preziden
to sūnus, rietė ilgą malima- 
lienę, pagrįstą didžiausia ne
apykanta Sovietams, nemažai 
ir Anglijai. Nepaskūpėjo ir 
gan žioplų melų: “Metu ko
munistų šeimininkavimo Lietu
voje, jie nužudė, nukankino 
bei Sibiran ištrėmė 50,000 žy
miausių” — melavo jis. — Tik 
pora savaičių atgal, kitas pa
bėgėlis, J. Januškis, nuo tos 
pačios estrados sakė : “mažiau
sia 20,000.” Kodėl tie mela
giai nesusitaria dėl vienodos 
“tremtinių” skaitlinės? Gal 
tuomet didesnis skaičius žiop- 
lelių patikėtų. Bet dabar žmo
nės, atsimindami skirtingas 
skaitlines, tik juokus krečia: 
“Mokyti vyrai, o nemoka me
luoti.”

Nors visas svietas jau žino, 
kas yra kaltininkai nužudytų 
lenkų karininkų, bet smetoni- 
ninkas, teisindamas pabėgėlių 
lenkų “valdžią” Londone, sa
ko : “Rusai ir nemano pasiaiš
kinti nužudyme prie Smolens
ko lenkų karininkų. ...Rusai 
— tęsė toliau Julius — atvi
rai pareiškė savo tikslus Pa
baltijyje, anglai yra pasiryžę 
jiems padėti.”

Labai smerkė Churchilla už 
jo sakytą kalbą parlamente. 
Sakė, kad anglams rūpi tik 
savo imperijos apgynimas. At
lanto Charteris esąs jau pa
laidotas. “ . . . ir tai jiems į svei
katą.”

Pasigyrė gavęs laišką iš Lie
tuvos nuo savo pažįstamo, ku
rio raštą jis pažįstąs. Laiško 
neskaitė, bet darė neva ištrau
kas: kuomet Raudonoji Armi
ja artėja prie Lietuvos rube- 
žiaus, vyrai renkasi karabinus, 
o moterys gaminasi nuodus, 
kad save nusinuodyti. Nes jie 
žino, kad komunistai yra pa
siryžę suvesdinėti su jais są
skaitas, išžudyti kilniausius 
Lietuvos šviesuolius, inteligen
tus, kurie sukilo prieš komu
nistus karui vokiečių su rusais 
prasidėjus.”

Visa Juliaus Smetonos kalba 
buvo perdėm prieš Jungtines 
Tautas, šlykščiausią, žinoma, 
niekino Sovietų Sąjungą, daug 
kliuvo Anglijai, bet neaplenkė 
ir mūsų valdžios. Vargšai, tiek 
triūso padėjo: važinėjo atvejų 
atvejais Washingtonan, matėsi 
su daugeliu atskirų valdinin
kų: “...o vis tik dar nieko 
neatsiekėme.”

Patys Save Pasidarė Vadais
Inž. Pijus žiuris iš Cleve- 

lando išsiplepėjo, kad jie keli 
“tikri” lietuviai, apie 3 metai 
atgal, susirinkę pas Bačiūnų 
Tabor, Mich., vadovybėje Lie
tuvos “prezidento,” A. Smeto
nos, pasiskelbę save Amerikos 
lietuvių vadais, suorganizavę 
Lietuvai vaduoti sąjungą, 
įsteigę tam pačiam tikslui fon
dą. Dabar visi Am. lietuviai 
turi juos sekti, nes tik jie yra 
“tikri kovotojai” už laisvą ir 
“nepriklausomą” Lietuvą. Ir 
štai kodėl. Kuomet Lietuvoje 
buvo demokratinė valdžia, ne
buvo geros tvarkos, tai Lietu
vos kariai prašalino tą neti
kusią valdžią ir prašė Anta
no Smetonos, kad vėl būtų Lie
tuvos prezidentas. Tapęs vėl 
prezidentu, Smetona sudaręs 
valdžią iš gerų lietuvių. Krik
demai, negavę valdžioj tiek 
vietų, kiek reikalavę, išėję 
prieš Smetoną.

Amerikoj Krik-demai susi
dėję su socijalistais, sušaukė 
Pittsburghe konferenciją, su
rinko $7,000 pinigų, sudarė 
tarybą, bet nieko neveikia. Iš- 
plūdęs komunistus, socijaįis- 
tus ir katalikus, išvadinęs vie
nus raudonais, kitus juodais; 
išgarbinęs Smetonos šeiminin
kavimą Lietuvoj, žiuris drįsta 
kviesti visus lietuvius vieny- 
bėn, žinoma, aklai sekant jų 
vadovybę.
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Nors sakoma, kad japonai geriau nori žūti kovos 
lauke, negu pasiduoti karo nelaisvėn, tačiau tai ne visų 
tokia nuomonė. Štai čia chiniečiai turi keletą jų paėmę 
nelaisvėn ir varo j koncentracijos stovyklą.

Detroito Žinios
Pramogos ir Parengimai
Kadangi dar vidurys mėne

sio, tai noriu pažymėti, kas 
bus veikiama Detroite per šį 
mėnesį. Kiek man yra žinoma, 
tai per D. O. Sąryšį yra už
registruota sekami parengimai 
ir pramogos.

Kovo mėnesį turėsime dar 
sekamus parengimus. Kovo 19 
d., Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Tarybos Detroito 
Skyrius turės parengimą Lie
tuvių Svetainėje, ant 25, šis 
parengimas nėra registruotas, 
bet žinau, kad yra rengiamas. 
Kovo 26 d., nuo 5 vai. vakare, 
Draugijų Svetainėj bus vaka
rienė ir šokiai dėl svetainės 
naudos.

Balandžio 2 d., LDS jau
nuolių kuopa rengia nepa
prastą parengimą Draugijų 
Svetainėje. Balandžio 16 d., 
SLA 200 kuopa (eastsidės) 
rengia žingeidų veikalą persta
tyti “Paslėpta Nekaltybė” ir 
balių Veteran Svetainėje. Ba
landžio 23 d., Aido Choras 
bendrai su LLD 52 kp. ir LDS 
21 kp., rengia perstatyti ope
retę “Pepita,” Lietuvių Svetai
nėje, kaip rodos, tai bus ir 
pabaiga parengimų, prieš va
sarą.

Jeigu yra rengiamos kokios 
pramogos, o nėra pažymėta, 
tai tuoj aus praneškite Sąryšio 
sekretoriui.

Apie Vajininkų Bankietą
Kaip jau daugeliui LLD 52 

kp. nariams yra žinoma, kad 
įvyko vajininkių ir veikėjų pa
gerbimo bankietas, vasario 27 
d. Kadangi nei pusė narių ne
dalyvavo dėl visokių kliūčių, 
todėl noriu kiek plačiau para
šyti, kaip tas mūs parengimas 
pavyko. Vasario mėnesio LLD 
52 kp. susirinkime nutarė su
rengti veikėjų pagerbimui ban
kietą ir pavedė darbą atlikti 
kuopos valdybai. Valdyba dė
jo visas pastangas, kad ban
kietas pavyktų pasekmingai ir 
nariai atvykę su svečiais ne- 
rūgotų. Bet darbas nebuvo lai
ku pradėtas, nes į svetainę 
žmonės rinkosi pamažu. Kita, 
tai pora gerų darbininkų, ku
rie buvo apsiėmę dirbti, dėl 
sveikatos kliūčių nepribuvo. 
Tai darbo dėl kitų darbininkų 
pasididino, o jau gaspadinėms, 
tai prisiėjo sunkiai padirbėti. 
Tik dėka tiems draugams ir 
draugėms, kurie, matydami 
reikalą, nereikalavo nei dide
lio prašymo, o stojo į darbą ir 
visą laiką dirbo iki užbaigos 
bankieto.

Draugai ir svečiai buvo su
kviesti prie stalų. Kuopos pir
mininkė atidarė vakaro pra
džią, aiškindama, kas rengia 
ir kokiam tikslui; perstatė 
kuopos fin. sekr. vesti tvarką.

Vakaro pirmininkas pažy
mėjo svarbesnius punktus, 
kaip kuopa dabar stovi, gerai

Po prakalbų vienas žmogus 
sako man: “Jei žiuris būtų 
kalbėjęs prieš aukų rinkimą, 
būtų daug mažiau gavę pini
gų, mat, publika didžiumoje 
katalikai.”

x Reporteris. 

auga su nariais ir literatūros 
platinime. Buvo pakviesta žy
mi veikėja, Vera Smalstienė, 
kalbėti, kaipo įspūdžius iš va
jaus. Po trumpo pareiškimo 
jos kalba priimta gausiu ran
kų plojimu. V. Smalstienė jau 
antri metai, kaip laimi pirmą 
dovaną laikraščių vajaus dar
be ir jai pavyko gauti net 58 
naujus Vilnies skaitytojus ir 
nemažus skaičius Laisvės nau
jų skaitytojų.

Antra buvo pakviesta Ma
rė Smitrevičienė, detroitiečių 
sena laikraščių darbuotoja. Ji 
šiemet buvo antra daugiausiai 
gavusi naujų skaitytojų dėl 
Vilnies ir daug dirbo dėl Lais
vės. Jos pareiškimas buvo nuo
širdus ir pasižadėjo darbuotis 
dėl laikraščių, kad ir vajus 
pasibaigė.

Trečias iš atsižymėjusių 
draugų LLD 52 kp., daugiau
siai naujų 'narių gavęs ir lite
ratūros pardavęs, Jonas Luobi- 
kis. Jis kalbėjo trumpai, bet 
su nuoširdumu, kad jam dar
buotis nėra sunku, jeigu tik 
dėl darbininkiškų organizaci
jų. Jis įrašė 33 naujus narius 
į LLD 52 k p. ir pardavė lite
ratūros už $40.

Ketvirta iš gabiausių kuopos 
veikėjų priimta M. Alvinienė; 
ji atsižymėjo su daug surink
tų aukų ir įrašius 10 naujų na
rių į kuopą; pardavus už $25 
vertės literatūros.

Penktas iš daugiau pasižy
mėjusių yra Juozas Gugas. Jis 
įrašė 7 naujus narius į kuopą 
ir daug šiaip darbuojasi.

Toliau ėjo kitų draugų ir 
svečių pareiškimai. Bankiete 
dalyvavo ir įžymių svečių, kaip 
tai, advokatė Stepania Masy- 
tė. Ji buvo pakviesta pakal
bėti, ji sveikino LLD kuopą už 
surengimą tokio vakaro ir sa
vo pareiškime pažymėjo, kad 
ji prielanki būti nare tos kuo
pos, jeigd kas ją pakalbins 
įstoti. Jos sveikinimas ir toks 
pareiškimas priimtas garsiu 
delnų plojimu. Taipgi iš svečių 
kalbėjo d. M. Masys, jis senas 
tos kuopos buvęs veikėjas ir 
tik dėl tūlų priežasčių buvo 
pasitraukęs iš kuopos.

Baigiant pasikalbėjimus bu
vo graži dailės programa. 
Draugų Brazauskų kaimynų 
dvi mergaitės: Nancy Gimson 
ir Joan Slater, gražiai šoko 
baletus. Antras ant programos 
buvo jauno Johnny Geralt so
lo dainos. Tas jaunuolis pada
rė ne tik supraizą klausyto
jams, bet didelį įspūdį su sa
vo artistišku nudavimu ir ma
loniu balsu. Trečias ant pro
gramos solo dainavo Antanas 
Rimša (windsorietis), jo dai
navimą labai žmonės mylėjo. 
Ketvirtas punktas buvo gabi 
pijanistė Bertha Palevičiutė, 
maloniai skambino pijano so
lo. Paskutinė ant programos 
buvo U. Palevičienė; jos dai
nos buvo gražios dainos ir tin
kamos šiam laikotarpiui. Pija
nistė buvo d. Stella Smith- 
Smitrevičienė, ji visiems daino- 
riams ir šokikėms pijanu 
skambino ir veltui pasitarnavo, 
taip, kaip ir Įeiti visi. Tai la

bai draugiškas ir gražus pasi- 
tarnavimas dėl mūsų kuopos. 
Už tai rengėjai taria širdin
gai ačiū visiems!

Taipgi veltui pasitarnavo 
mums bankieto armonistas 
John Becker. Jis grojo apie 
tris valandas dėl šokiu, ir ne
reikalavo atlyginimo.

Laike programos buvo duo
tas sumanymas parinkti aukų 
dėl lietuvių raudonarmiečių 
arba Sovietų medikalei pagel- 
bai. Aukų surinkta $85.05. 
Aukotojų vardai bus paskelb
ti vėliau. Už aukas širdingai 
ačiū!

Prie pabaigos noriu primin
ti ir tai, kad varde LLD 52 
kp. buvo įteikti 4 garbės žen
klai, pagaminti ant šilkinio 
kaspino su auksinėmis raidė
mis užrašais: “LLD 52 kp. 
Vajiriinkams, 1943 metų.” 
Pirmas garbės ženklas -įteik
tas V. Smalstienei, antras M. 
Smitrevičienei, trečias J. Luo- 
bikiui, ketvirtas M. Alvinie- 
nei. ženklelius pagamino savo 
laiku ir triūsu draugė E. Vi- 
tartienė (brooklynietė).

Vakaro pirm. J. K. Alvinas.

Padėka Bankieto Darbininkam
Nors nedidelis parengimas 

atrodė surengti ir priimti sve
čius svetainėje, vas. 27 d., bet 
prisiėjo daug padirbėti ir rū
pintis. Aš noriu tarti ačiū vi
siems draugams ir draugėms, 
kurie dirbo vajininkų bankie
te. Ačiuju A. Adomaitienei, B. 
Brazauskienei, E. Vitartienei, 
Berthai ir Ophiliai Paliaučiu- 
tėms už nuoširdų darbą sve
tainėje. Taipgi vyram: J. Luo- 
bikiui, A. Gotautai, J. Buraus- 
kui, J. Yakui, J. Brazauskui ir 
J. Ulinskui už pasidarbavimą 
prie vaišių. Taipgi tariu ačiū 
maisto aukotojams: draugams 
Smalsčiams, J. .Yakam, N. As
trauskienei, P. Jakštienei, M. 
Povilaitienei ir J. ir T. Gri
gams už labai gražų keiką su 
LLD 52 kp. užrašu.

Kp. pirmininkė, 
M. Alvinienė.

Apie Sergančias Drauges
Girdėjau, kad išėjo į ligoni

nę ant operacijos simpatiška 
draugė L. M. Pažangos Choro 
ir Kliubo narė, Margar. John
son, 6373 Gratiot Ct. Ji ran
dasi Warren Hospital, 90 East 
Warren Ave. Informacijų 
klauskite jos šeimynos telefo
nu, PL. 3969.

Antra draugė sunkiai serga 
Alice Stasikinienė-Buteniutė, 
Women’s Hospital, 432 E. 
Hancock St., prie East Warren 
Ave. Dėl platesnių informaci
jų pašaukite jos motiną J. Bu
tėnienę, 2687 Hooker St., tele- 
.onas TY. 5-9713. ši jauns 
draugė ir pažangiečių kliubo 
narė, verta gilaus prijautimo ir 
linkiu pasveikti.

Jau buvo rašyta, kad Elea- 
nora Grasha-Dulkiūtė sugrįžo 
iš ligoninės į namus ir ji laips
niškai sveiksta, todėl turėda
mos laiko aplankykite ją ir ki
tas drauges. Suteikime joms 
savo draugišką simpatiją na
muose ir ligoninėse.

M. Alvinienė.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12-fo Apskričio 

Konferencija.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos (ALDLD) 12-to Apskričio 
Komiteto posėdis įvyko vasario 
,27 d. Buvo pakviesta drg. M. 
Pacenkienė, kaipo alternate į 
.vietą drg. Radžiavičienės, kuri 
mirė.

Sekamas posėdis apskričio 
komiteto įvyks balandžio 2 d., 
kur bus galutinai nutarta ar 
rengti vakarienę laike apskri
čio konferencijos, ir jeigu 
rengti, tai tam išdirbti planai. 
Iždininkė raportavo, kad ižde 
yra $37.73, atskaita iš spalių 
mėnesio vakarienės dar nesu
daryta.

Apskričio konferencija įvyks 
balandžio (April) 23 dieną, 11 
vai., 325 E. Market St., Wil
kes-Barre, Pa. Visos kuopos 
privalo išrinkti pilną delegaci
ją Visos kuopos tkviečiamos 
būtinai dalyvauti, kad padarius

SLA KUOPOMS IR NARIAMS
Malonėkite šį Pranešimą Per
skaityti Kuopos Susirinkime

Gerbiama Kuopos Valdyba ir 
Nariai:

Mes, žemiau pasirašę, Pitts
burgh’o SLA kuopų nariai, 
nors trumpai pranešame .jums; 
SLA nariai, apie du kandida
tus iš Pittsburgh, Pa., į SLA 
vice-prezidento urėdą. Kadan
gi abudu kandidatai yra mums 
geriausiai žinomi, tai pasida
linsime savo žinojimu su ju
mis, kad laike SLA Pildomo
sios Tarybos balsavimo būtų 
aišku, kuris iš jų yra naudin
gesnis SLA ir vertas mūsų pa
sitikėjimo.
J. K. Mažukna, 86 kp. Narys 
Ir Dabartinis Vice-Prezidentas

J. K. Mažukna yra gimęs 
Lietuvoje, Pašvitinio miestely
je. Atvyko į šią šalį būdamas 
12 metų amžiaus ir visą laiką 
gyvena Pittsburghe, Pa. ‘Jau
nas būdamas prisirašė į visas 
Pittsburgho lietuvių didžiąsias 
draugijas ir dabar prie jų pri
klauso, tose draugijose daug 
prisidėjo savo darbu. Ir kožna- 
me svarbesniame lietuvių vei
kime visados dalyvavo, prisi
dėdamas savo darbu ir reika
linga parama. Į SLA prisirašė 
3.0 metų atgal, suorganizuo
damas SLA 86 kp. ir per tą 
visą laiką yra kuopos komi
tete. SLA 3-čią apskritį taipgi 
organizavo su kitais apie tą 
patį laiką ir trečiam apskrity
je yra ištarnavęs kaipo komi
teto narys apie 25 metus, dau
giausiai ėjo pirmininko parei
gas. SLA nariais buvo J. K. 
Mažuknos tėvas su visa savo 
šeima, dabar J. K. Mažuknos 
visa šeima yra SLA nariais, 
taip, kad Mažuknos trečia 
gentkartė yra 100 nuošimčių 
SLA nariais. •

J. K. Mažukna yra vetera
nas pirmo pasaulinio karo ir 
priklauso prie veteranų VFW 
organizacijos per 20 metų. Da
bar Mažuknos sūnūs tarnauja 
Dėdei Šamui kur tai už jūrų,

J. K. Mažukna turi geriausį 
pasitikėjimą Pittsburgho lietu
vių tarpe (ką liudija Pittsbur
gho ir apylinkės SLA kuopų 
balsavimai), nes jis yra geras 
kalbėtojas, teisingas ir visų 
mylimas žmogus.

J. K. Mažukna į SLA vice
prezidentus tapo išrinktas. SLA 
Seime, Detroite, 1934 m. ir 
nuo to laiko veikia SLA Pil
domojo.] Taryboj, kiek tik jo 
spėkos leidžia.

SLA Pildomo.]’ Taryboj Ma
žukna atliko labai daug SLA 
nariams naudingų darbų, šia
me mažame rašinyje neužten
ka vietos sužymėti visus, tad 
pažymime tik tiek:

Bonų, klausime Mažuknos 
nusistatymas visados buvo tei
singas, permalantis, bet Pild. 
Taryba nepaklausė Mažuknos 
ir pražudė daug tūkstančių 
SLA dolerių. Net Finansų Ko
misija, J. P. Varkala, G. J. 
Stungis ir J. Marcinkevičius, 
tą pripažino raporte SLA 39- 
tam Seimui. Darbų knygoje, 
puslapyje 155, pasakyta: “Bū
tų geriau, kad mes būtume vi
sai nemainikavę, kaip kad pa
tarė vice-prezidentas J. K. 
Mažukna. . .”

J. K. Mažukna griežtai pro
testavo prieš įvesdinimą $18,- 
000 Vienybės namo remontui, 
bet Pild. Taryba, nepaisydama 
Mažuknos protesto, ir Pild. 
Tarybos komisija F. J. Bago- 
čius, M. J. Vinikas ir Cibulskis 
to namo remontui išleido net 
$45,000 (apie tai plačiau skai
tykite Kontrolės Komisijos na
rio Griniaus raporte iš Chica
gos seimo, 1940 m.)

Paskiausiame SLA Seime, 
Pittsburgh, Pa., J. K. Mažuk
nos protestas ir faktai sutau
pė $800 nuo išmetimo veltui 
Jurgelioniui.

Pild. Taryba tokiu nepaisy
mu J. K. Mąžuknos patarimų 
privedė SLA prie to, kad da
bar Pennsylvania valstijos Ap-

sekmingą konferenciją. Dele
gatus prašome pribūti laiku.

'M. Kalaus kas,
ALDLD 12 Apskr, Sekr. j

’Trečias Puslapis

d raudų Departmentas įsake 
SLA nariams pakelti duokles 
arba numažinti apdraudų (po
licy) vertę (skaityk Tėvynės 
No. 3, šių metų).

J. K. Mažukna visur ir vi
same yra taupus, tvarkingas ir 
teisingas. Jo pasidarbavimu 
Centre daug SLA pinigų yra 
sutaupyta ir būtų dar daugiau 
sutaupę, jeigu Pild. Taryba 
būtų visada klausius jo patari
mų, Dabar, kritiškoje SLA va
landoje, J. K. Mažukna už vis 
labiau reikalingas būti SLA 
turto ir narių gerovės sargy
boje. Mes balsuosime ir prašo
me jūsų balsuoti už J. K. Ma
žukna į SLA vice-prezidentus.

Povilas Dargis, 353 kp. na
rys, paeina iš Viekšnių mies
telio. Jo tėvas buvo perkrikš
tas ir priėmė lietuvišką pa
vardę Dargis, vėliau jis buvo 
caro valdžios urėdninku tam 
miestelyje. P. Dargis atvyko į 
šią šalį apie 15 m. atgal ir, 
kiek pagyvenęs čia, turėjo ap
leisti šią šalį. Pagyvenęs Vo
kietijoj apie metus laiko, vėl 
imigravo į šią šalį. Per visą 
laiką gyveno Pittsburgh, Pa. 
Prie didžiųjų Pittsburgho 
draugijų nepriklauso. Jokių 
lietuvybės darbų nedirba ir 
neremia. Tiesa, SLA jis pri
klauso ir skverbiasi net į Pild. 
Tarybą, bet gerais darbais sa
vo kandidatūros paremti ne
gali.

Povilas Dargis Pittsburghe 
pasižymėjo užpuldinėdamas 
narius: ■ ' ■■

Užsipuolė ant SLA vice-pre
zidento J. K. Mažuknos, kam 
Mažukna neatsisako nuo kan
didatūros į» SLA vice-preziden
to urėdą ir neužleidžia Dargiui 
vietos, o Povilo brolis Jonas 
Dargis J. K. Mažuknai perkir
to lūpą;

SLA 353 kuopoj, kur Dargis 
priklauso, Dargis pats įkaiti
no ir pats suspendavo narę, 
be teisėto balsavimo, už tai, 
kad narė atsisakė paimti 2 lio- 
terijos knygutes ir tuo klausi
mu kalbėjo. Dėl to ant P. Dar- 
gio yra paduotas skundas SLA 
Pild. Tarybai.

Pov. Dargis čionai laike 
streikų su buože tarnavo prieš 
darbininkus ir įvairiais kitais 
“darbais” taip pasižymėjo, 
kad nekurtos lietuvių draugi
jos jo nenori matyti savo ei
liniu nariu, o nekurie SLA po
litikieriai perša jį net į SLA 
Pild. Tarybą.

Taigi, broliai ir sesutės, SLA 
nariai, jūsų kuopos susirinki
me pakalbėkite apie kandida
tus į SLA Pild. Tarybą pirm 
balsavimo ir balsuokite, kaip 
jums geriausia atrodo. Mes 
jums pranešam tik apie du 
SLA kandidatus — Mažukną 
ir Dargį iš Pittsburgh, Pa.

SLA kuopų veikėjai:
K. Naujokas ir
N. Petraitis,

286 kuopos;
Jurgis Wilkas ir
Frank Imbras,

353 kuopos;
Petras Karsok ir
Theodora Staroliene, 

86 kuopos.

PAUL WHITEMAN rnuzika- 
lis Blue Network radijo di
rektorius, sako, “Adam Skry
bėlės galutinai papildo mano 
Pavasarinių Drabužių harmo
niją

Dėlei tos šaunios i&žiūros p. 
Whiteman neėioja Adam 

Executive skrybėlę už 17.5?).
Kiti stiliai iki <10
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(Tąsa)
— Įsigeidei pasižiūrėti? Mačiau aš to

kių jerubių! — Ir piktai susiraukęs pri
dėjo: — Geriau pasirink kitą vietą, čia 
jau apžiūrėta, supratai?

— Na, tada neapsieisim be muštynių!
— Muštis? Už ką? Atrodo, kad tu 

šiandien išgėrei....
Tačiau Ptacha nedviprasmiškai iš

traukė ranką iš kišenės.
— Ko tu kvailieji? Manai, kad dabar 

jūsų valdžia, tai kitus gali už nosies ve
džioti? Spiauti man į visa tai! Kad im
siu tašyti, tada žinosi, kaip su ukrai- • 

'nais elgtis. Ir įsakymas tau nepadės!— 
grasinamai ištarė Andriejus.

— Eik sau, Andriejau! Kokia val
džia? Koks įsakymas? Jeigu tu nori su- 
šimūšti, pasiieškok ką nors kitą,— atsa
kė Raimondas, kuriam pradėjo įgristi 
Andriejaus elgesys.

— Ko ataušai? Žino katė, kieno pieną 
paliejo! Visi jūs, lenkiūkščiai, vienodi: 
apsikarstę šilkais, bet tuščiais pilvais. 
Papratote jodinėti ukrainais, kaip asi
lais.

Raimondas žengė prie jo. Vos susilai
kydamas tyliai prašneko:

—Jeigu nebūtum girtas, aš tau šon
kaulius sulaužyčiau.... Prikibai, lyg pik
tas šuo! O aš dar tave padoriu vyru lai
škiau... Už ką tu įžeidinėji visą lėnkų. 
‘t'aufą? Koks šilkas? Kieno nugara aš 
jodinėju? Ech, tu, basly!

Nežinia, kaip būtų šis pasikalbėjimas 
pasibaigęs, jei skardus mergaitės balsas 
bebūtų pašaukęs iš apačios.

■— Andrieja-a-u-u!
Abudu atsigręžė. Apačioje prie name

lio, ant cementinės vandens kameros 
aikštelės, stovėjo Olesė. Ptacha keletą 
sekundžių nesiryždamas stovėjo. Po to, 
vėl nusmaukęs kepurę ant pakaušio, 
pradėjo leisti žemyn. Paėjęs kelis žing
snius, sustojo ir, žiūrėdamas ne į Rai
mondą, o kažkur į šalį, pasakė:

— O tu vis dėlto dairykis sau kitoje 
vietoje. Jei ne, nors tu ir savas bernas,
— sukulsiu snukį, supratai?

Olesė nekantriai laukė, kada ateis An
driejus. Net čia, į pakriaušį, lindo vejas
— šaltas ir sausas. Olesei teko kovoti su 
juo, gelbstint savo suknelę nuo nekuklių 
jo rankų.

Šiltas megztinis glaudžiai aptempė jos 
krūtinę ir pečius. Jai buvo septyniolikti 
metai. Tai buvo juodaakė, tamsiaveidė 
mergaitė, linksma ir ūmi. Mergiškas 

‘drovumas ir išdykumas susipynė jos ju
desiuose. Ir tas priešingumas ypač trau
ke'prie jos.

Grakšti, lyg kalnų ožkutė, ji žinojo 
ešanti žavinga. Jau pabudusi joje mote-

New Haven, Conn.
Iš LDS 16 Kuopos Susirinkimo 

ir Narių Darbuotės

' Kovo 7 d., LDŠ 16 kuopa 
laikė savo narių susirinkimą. 
Nors narių atsilankė neper- 
daugiausiai, bet buvo gyvas ir 
reikšmingas susirinkimas. Tik 
vienas nemalonus buvo prane
šimas, kad serga mūsų gera 
draugė A. šoliūnienė. Draugė 
Šoliūnienė mūsų mieste yra 
gera veikėja organizacijose, o 
ypatingai meno srityje, kur ir 
dabar yra komisijoj suruoši
me teatro — “Dėdės Silvestro 
Kieme.” Mes be draugės Šo- 
liūnienės jaučiame darbuotėje 
didelį sunkumą.

Norwood, Mass.

ris šnibždėjo pačius gražiausius judesius 
ir tą nesugaunamą koketiškumo formą, 
kuria nejučiomis pasinaudodavo, norė
dama patikti.

sykio paklausė ji Andriejų, net pasisvei
kinti neleidusi.

— Taip sau... Apie gimines... Jojo tė
velis ir mano senelė netikri pažįstami.... 
O tu ką, akutėmis su juo žaidi? Kodėl 
šaltyje, o neprašai į vidų? Aš norėjau jį 
pašildyti, bet tu ...

Andriejus staiga nutilo. Primerktose 
merginos akyse buvo tiek šalčio, jog jam 
nejauku pasidarė.

— O dar ką?
Šiame klausime Ptacha suvokė nesle

piamą grasinimą. Dalgis atsikirto į ak
menį. Andriejus nenorėjo susipykti —ne 
tam jis čia atėjo. Tačiau susitikimas su 
Raimondu ir Olesės tardymas, toks ne
draugiškas ir net piktas, viską sugadino.

— Ką dar?—Olesė treptelėjo kulnimi 
į betoną.

— Dar aš pasakiau jam, kad jis pra
smegtų iš čia pas velnio senelę, supra
tai?

Andriejus nusprendė, kad vis tiek die
na sugadinta, ir nieko nebepaisė. Įsisu
kęs vėjas užtiko Olesę nepasiruošusią. 
Ji piktai sudavė ranka per pasikėlusį si
jonėlį. Andriejus kukliai nuleido akis.

— Koks asilas! Koks asilas! Ką dabar 
žmogus.pagalvos?— šnibždėjo ji.

Nusiminęs Andriejus pamatė jos aky
se ašaras.

— Ne? tegu aš asilas, tačiau ko tau 
verkti? Aš nieko tokio...

— Aš verkiu? To dar betrūko, kad aš 
prieš kiekvieną vaikigalį verkčiau! Vė
jas rėžia akis, o jis... Irgi kavalierius. 
Kaip snarglys prie žemės prišąla, o kur 
gi?... Sakyk man, kurių velnių tu čia 
vaikščioji? Kiek kartų sakiau, kad neno
riu tavęs matyti?

— Kažkas aš negirdėjau.
— Bėk iš akių, biaurybe. %
Olesė nusigręžė. Andriejus nežinojo, 

kaip susitaikyti. Širdyje jis jautė, kad 
'Raimondas čia ne į pasimatymą atėjo. 
Olesė. tada būtų kitaip pasielgusi.

— Užsirūkyti iš sielvarto,. ar ką? — 
liūdnai pasakė jis ir įkišo ranką į kišenę 
tabako. Pirštai užkliuvo už sudėto po
pieriaus. Jis ištraukė jį ir dar kartą per
skaitė: “Lenkų karinių pajėgų vado 
linijoje įsakymas...”

— Tu nežinai, Olese, ar tavo 
skaitė šį popiergalį? Ką jis veikia? 
man pas jį užeiti, jei tau ne prie 
dies?

(Bus daugiau)

Vo-

tėte 
Gal 
šir-

Nepaprastai Puikiai Pavyko 
Vakariene ir Programa

Vasario 20 d., Lietuvių sve
tainėje, įvyko puiki vakarie
nė ir graži programa. Suren
gė bendrai Lietuvių Literatū
ros Draugijos 9 k p., Moterų 
Apšvietos Kliubas ir Norwood 
Vyrų Grupė, kad sustiprinti 
minėtų organizacijų iždus, o 
ypatingai Vyrų Grupės, ku
riems labai reikalingi pinigai 
dėl mokytojaus palaikymo.

Kliubietes moterys puikiai 
vakarienę pagamino. Progra
mos pildyme dalyvavo: Vyrų 
Grupė, vadovybėje William 
Petrick; duetistės Olga Gry
baitė su Connie Killgrand, jos 
pirmą sykį dainavo lietuvių 
parengime, gražiai-maloniai. 
Olga Zarubaitė pijano solo 
paskambino puikiai ir Riche 
Barris iš Dedham, Mass., grie
žė ant pijanolos tikrai žavė- 
jaučiai, pagrajino keletą mu
zikos kūrinių. Ant pabaigos 
norwood iečiai suvaidino kome
diją “Kas Mūsų Mamei Pasi
darė.” Vaidinime dalyvavo: E. 
Karalienė, Olga Grybaitė, Ju
lia Druzienė, Mania Krolienė,
J. Galgauskas, M. Uždavinis,
K. Valma ir Frank Preibis. 
Komedija nebloga ir suvaidi
no gerai, ypatingai moterys 
vaidino puikiai. Karalienė bu
vo vadovaujančioj rolėj—Kil- 
vartienės.

Publikos atsilankė skaitlin
gai, už tai liko gražaus pelno 
—$118. Prie vakarienės mais
tu aukavo: D. Preivelienė, Už
davinis, M. Trakimavičienė, 
Julia Družienė, N. Grybienė, 
V. Vitartienė, J. Krasauskas, 
Elzbieta Brazdžiunienė auka
vo gražų keiką, kurį išleido 
ant tikietukų, padarydama 
pelno $9.60 ir paaukavo Vyrų 
Grupei. Kliubietėms gaspadi- 
nėms daug padėjo darbuotis 
jaunuolė M. Dunduliutė.

V isiems pasidarbavusiems 
didelis ačiū. Kuomet tas pa
rengimas puikiai pavyko, tai 
net ir Darbininko korespon
dentas kyštelėjo liežuvį.

Vasario 27 d., Lietuvių Sve
tainės Draugija turėjo suruo
šus bonų pardavimą. Prakalbą 
sakė nekultūringas adv. F. J. 
Bagočius, prakeikdamas So
vietų Sąjungą, išvadindamas 
“skunkėmis” Sovietų Sąjungos 
žmones, plūdo Justą Paleckį, 
Lietuvos prezidentą, reiškė 
troškimą, kad kas Staliną nu
žudytų. Vienu žodžiu, Bago- 
čiaus prakalba buvo ir nekul

tūringa ir prieš Amerikos val
džios nusistatymą. Kuomet mū
sų valdžia glaudžiai bendra
darbiauja mušimui hitlerizmo- 
fašizmo ir kuomet dideli mū
sų šalies pareigūnai, kaip val
džios, taip ir armijos genero
lai siunčia sveikinimus Raudo
najai Armijai ir Stalinui, kai
po žymiausiam Sovietų Sąjun
gos vadui, tai Bagočius šaukia, 
kad mūsų šalies vadovybė siun
čia sveikinimus “skunkėms.” 
Jau seniai Bagočių buvau gir
dėjęs kalbant, nors Bagočius 
ir visados rimtai nekalba, bet 
šį sykį, tai tikrai idijotiškai ir 
nekultūringai kalbėjo.

Buvo rodomi paveikslai, ku
riuos suteikė armijos depart- 
mentas. Paveikslai parode, 
kaip Hitleris pradžioj karo 
griebė ir teriojo kitas valsty
bes, pradedant Lenkija ir bai
giant Francija. Paveikslai pa
rodo hitlerizmo žiaurumo ir 
stiprumo jėgą. Vakaro pirmi
ninku buvo adv. Paul Sayks, 
vietinis. Bonų parduota už dvi
dešimts tris tūkstančius dole
rių. Pagirtinas Norwoodo lie
tuvių darbas, nes karo bonų 
gal lietuviai daugiau išper
ka ir už kitas tautas.
Pavyzdingas Lietuvis Laisves 

Skaitytojas
Juozas ir Alena Saliukai, 

turi viena sūnų Juozą, kuris 
savanoriu pasidavė į karinę 
tarnybą. Tarnyboj būdamas 
apsivedė su Helen Walantu- 
kaite, su kuria buvo išdrauga
vęs per tris metus. Saliukai 
susilaukė anūkės, sausio 7 d., 
1943. Anūkės metų sukaktyje, 
sausio 7 d., 1944, Saliukai jos 
vardan nupirko karo bonų 
vertės $2,000. Saliukų sūnus, 
dabartiniu laiku randasi An
glijoj, dirba prie aeroplanų.

Saliukai, nors ir pasiturin
čiai gyvena, bet karo laiku 
abudu dirba dirbtuvėje, kad 
pagelbėti gamyboj, kad grei
čiau priešas būtų sunaikintas 
ir kad greičiau susilauktų sa
vo mylimo sūnaus sugrįžtant.

Laisvės Korespondentas.
..____________________________ I------------------------------------------------------------------------------

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

C............ ............ ' ' ....................

Hartford, Conn:
Vasario 17 d. L.A.P. Kliu

bas, savo svetainėj, turėjo kon
certą ir šokius, kur buvo dova- 
nomis išleistas vertės $100 ka
ro paskolos bonusas. Koncertas 
dalyviams pilnai patiko. Labai 
gražiai pasižymėjo dainomis 
Stulginskų šeima iš Waterbu
ry, kuri yra iš 3-jų sesučių, 
brolio, motinos ir tėvo. Gražiai 
sudainavo duetą seserys Selio- 
kaitės. J. Stankevičiūtė pašoko 
klasiškų šokių. Beverly John
son, 5-kių metų mergaitė, klau- 
sovus labai suinteresavo dekla
macijomis. Buvo ir kitataučių 
klasiškų šokikų. Taigi, progra
ma pilnai patiko publikai.

šokiams griežė rusų orkestrą 
Stefan Yanush. Parengimui va
dovavo kliubo pirmininkas J. 
A. Pilky. Išleidimo bonuso 
reikalus tvarkė kliubo direkto
rių pirmininkas Frank Haiko. 
Pirmas bonusas vertės $50, te
ko Jonui Petruškevičiui, o du 
sekami po $25, tai dar neteko 
sužinoti laimingų pavardžių.

Nuo parengimo pelno liko 
arti $1,000, kas eina Į kliubie- 
čiu kareivių fondą.

Kliubas gražiai dalyvauja ir 
Raudonojo Kryžiaus kampani
joj, kur pasistatė už tikslą su
kelti $1,500 aukų. Ta kampa
nija buvo gražiai aprašyta vie
tos anglų laikraštyj, tilpo pa
veikslai J. A. Pilky ir Frank 
Haiko, kurie kliubo vardu jau 
įteikė $500 čekį, kaipo pirmą 
dalį aukų.

Hartfordo miesto majoras 
William H. Mortensen po to 
aprašymo pasiuntė pasveikini
mo laišką drg. J. A. Pilky (Pil
kauskui, L. A. Piliečių Kliubo 
pirmininkui) už taip nuoširdų 
darbavimąsi Raudonojo Kry
žiaus vajuj. Jis sveikina visus 
kliubo viršininkus ir narius.

Taipgi, kliubas rengia šo
kius nedėlioj, kovo 19 dieną, 6 
vai. vakare, savo svetainėj ir 
pelnas skiriamas paramai Rau
donojo Kryžiaus. Visus ir visas 
prašome atsilankyti. Įžanga tik 
75c. Pasitikime, kad lietuviai 
skaitlingai parems šį gražų 
kliubo darbą, kuris yra karo 
laimėjimo pagelbai.

Kliubietis.

PITTSTON, PA.
Is ALDLI) 12 Kp. Veikimo.
Kuopos susirinkimas buvo 

neskaitlingas, negerai, kad 
daugelis narių neateina, kurie 
galėtų ateiti. Nutarta surengti 
kokį parengimėlį, kaip sakome 
“šurum-burum” baland. 16 d., 
tai yra, po Velykų už savaitės. 
Drg'. M. Pacenkienė prižadėjo 
tam reikalui veltui duoti kam
barį, 138 — 3rd St., Wyoming, 
Pa. Pilnai tas bus aptarta se
kamame susirinkime, kuris 
įvyks balandžio 2 dieną, ten 
kur visada ir paprastu laiku.

Jau pereitą kartą minėjau, 
kad pas mus pavojinga eiti ga
tvėmis. Vėl žemė jau buvo be
lyjant i 7-nių metų vaiką, ’bet 
jis spėjo iš duobės dar ištrūkti.

M. Kalauskas.

rie draugai turite, bet nenau- ( 
do j at patys tų drabužių, tai 
prašome atnešti pas Mrs. Vikš- 
rienę, 288 Wallace St.

LDS 16 kuopos iniciatyva 
ruošiama trijų veiksmų veika
las “Dėdės Silvestro Kieme.” 
Komisija raportavo, kad akto
riai praktikuojasi visu smar
kumu prie perstatymo minėto 
veikalo. Iš komisijos buvo ga
lima suprasti, kad vaidylos 
stengiasi padaryti šį veikalą 
nepaprastu ir pasirodyti sce
noje, taip pat nepaprastai, nes 
tam yra parinkti sugabūs sce
nos vaidintojai.

Newark, N. J.
Mrs. Klastoto Ligoninėj.

Šiomis dienomis randasi St. 
Michelis Hospital, High St. ir 
Central Ave., Frances Klas- 
tauskiene (Klastow), kuriai 
buvo padaryta sunki operacija 
per d r. Glass.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA
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FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus

BL lūs ir 
sudarau 

^įrikoniškais.
Įkalui esant 

___ [padidinu tokio 
f/ dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

___ įvairiom spalvom.
JONAS STOKES 1 

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

Tel. GLenmore 5-6191

j F. W. SHALINS
i (Shalinskas)I FUNERAL HOME
I 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

! Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

Buvo plačiai kalbėta, kaip 
sukelti, surinkti kuo daugiau 
drabužių dėl Lietuvos žmonių, 
nukentėjusių nuo tų prakeik
tų siaubūnų nacių! Nors iš 
New Haven jau pasiųsta į Cen
trą, Lietuvių Pagelbos Komi
tetui trys didelės dėžės drabu
žių, bet dar to negana, reikia 
Rinkti ir vėl pripildyti dar di
desnės trys dėžės ir pasiųsti 
dėl mūsų brolių ir seserį/ lie
tuvių, kurie kenčia didelį var
gą didžiausioj nacių priespau
doj. Prieita išvados, kad rei
kia kuopos nariams, kur tik su
sitikus savo draugus ir pažįs
tamus, paklaust draugo ar pa
žįstamo, gal turi sau nerei
kalingų drabužių, kurie dar 
galima naudoti, lai paaukoja 
tam prakilniam tikslui. O ku-

Veikalas bus perstatytas 
scenoje 23 d. balandžio (Ap
ril.) I

Ant blankų suaukojo nariai 
$10. Tos blankos buvo prisiųs
tos nuo Lietuvių Pagelbos Šel
pimo Komiteto. Vieni nariai 
aukojo dabar, antri pasižadė
jo patys aukoti ir parinkti au
kų nuo geros valios savo pažįs
tamų draugų ir taip žmonių. 
Paaukota dėl Amerikos Rau
donojo Kryžiaus vietinio sky
riaus $5 iš kuopos iždo.

Ji randasi ant 4-to aukšto, 
kambario No. 418. Aplankyt 
galima šiose valandose: Dieną 
2-3, vakare 7-8. Nereikia nei 
aiškinti, kaip jaučiasi ligoniai, 
kuriuos aplanko jų draugės ir 
draugai laike nelaimės, pasi
kalbant su jais ir pati liga už
mirštama ir laikas greičiau ir 
smagiau prabėga. Taigi, kas 
galite, prašomi ją aplankyti.

Draugas Feliksas Klastow 
yra geras fotografas, per dau
gelį metų turi savo studiją ant 
Broad St. Abu nariai mūsų 
garbingų organizacijų — LLD 
ir LDS ir nuoširdūs judėjimo 
rėmėjai. G. A. Jamison.

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
variai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
eliilš. Kada būsite 
jBrooklyne, užeiki
te šUsiparižinti.

3

'E

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

426 ŠO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. elevciterlo stoties. Tel. EVergrcen 4-9508

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

GREEN STAR BAR & GRILL g
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.

'4*
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y. g
Telefonas E V. 4-8698

Iki šiol kuopa neturėjo sa
vo specialio korespondento ir 
nebuvo kam* kuopos ir narių 
darbuotė aprašyti, kartais ir 
aprašydavo ką apie kuopą, tai 
tik taip nerinkti draugai ne 
kuopos korespondentai, o tik 
nariai. Dabar išrinktas drg. A. 
Mason rašinėt žinias iš kuopos 
į Laisvę ir LDS organa Tiesą.

A. M.,
Kuopos Korespondentas.

Amėrikiečiai laimėjo vie
ną poziciją Anzio srityj, į 
pietus nuo Romos.

EVERYBODY^

SHOOT STRAIGHT 
k With Our Boys! ,

‘■1

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

Z**4f^**X (Mes esame ’darę regėji-
'jLl mo pataisymus viršaus,

daktarų ir kitokių 
xAjRx profesijų žmonėms, taip-

X ’gi jų šeimoms ir jų pa-
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
• Telephone Stagg 2-8342

* •* •* J *

. ; . • '
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SHEFFIELD FARMS

PASTERIZAVIMUI

ELEKTRAI-GESUI VYRAI

PHILADELPHIA, PA

VYRAI
(66)

dar

PRADINĖS

(69)

VYRAI FEMALE

VIRĖJOS

Summerlee šlubis

Svarbus Paaiškinimas

savo darbui
GAUNAMIDARBAI
CORNWELLS

VYRAI
PAGELBININKAIsveikumo

MOKINIAI

PHILADELPHIA, PA rooklyn895 Broi

Bombardavo Salą Neto 
Ii Japoną Tvirtumos

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

Žymiai Didinami Lauką 
Apse jimai Sovietuose

sudarytos 
daržovės.

prašomo 
kito ant 
antrašus 
Sckr.

FINIŠERKOS IR OPERATORES
Ant moteriškų kotų. Unijinė dirbtuvė.

London, kovo 16. — Bu
ys vokiečių lėktuvų vėl bu HELP WANTED 

REIKALINGOS MOTERYS

augalais. — 
apie pustre 
akro.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Trockiniai Neva Darbiečiai 
Prakišo 7 Apskričius

Cairo, kovo 16. — Dide
lis skaičius Amerikos bom- 
banešių vėl atakavo Bulga
rijos sostamiestį Sofiją; y- 
pač taikė į geležinkelių cen
trą ir traukinių kiemus.

Sofija yra mazgas gele
žinkelių, einančių į Turki
ją, Jugoslaviją, Vengriją ir 
Vokietiją.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

London. — Lęngvieji ka
riniai Anglijos laivai naktį 
nuskandino vieną nedidelį 
vokiečių laivą ir sužalojo 
kelis kitus, beplaukiant 
jiem Doverio jūros sąsiau
riu tarp Anglijos ir Fran- 
cijos.

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

nešti savo atliekainumo pareiškimą.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

VALYTOJA
$82 j mėnesį. Matykite Custodian 

P. S. 30. 230 East 88th St.

Nesiseka Vokiečiams Plauki 
mas pro Angliją

JUNGT VALSTIJŲ LAKŪNAI 
VĖL PUOLĖ SOFIJA

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Palluosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ąve, 9-to» lubos

(67)Jonas ar Antanas). 1919 m 
Ohio .Prašau jo pa-

MERGINOS 
PAKAVIMUI

Kavos ir Arbatos įstaigoje 
DIENŲ SAVAITE. 40 VALANDŲ 

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
WALL ST. DISTRIKTE 

BIGBY 4-6378
SIMPSON & VAIL
89 Front St., N. Y. C.

BŪTINA PRAMONĖ 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

Vakacijos su alga.

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

MERGINOS-MOTERYS
VIRŠAUS 18

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

kytis operuoti vokų mašiną.
KENT PAPER CO.

55 VANDAM ST., 
(kamp. Varick) 

MANHATTAN.

NEPAVYKO NACIAM 
BOMBARDUOT LON

DONĄ

BERNIUKAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reikia turėti palluosavimo pareiškimo.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(67)

degint Londoną. Bet anglų 
lakūnai ir priešlėktuvinės 
kanuolės nuvijo priešus ša
lin pirma, negu naciai pa
spėjo numest- bent vieną 
bombą miestan.

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

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKES
Išsiuntimo ir failinimo $ 

departmentams.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA

Lietuvių
E. Moyamensing 
Lietuviai prašomi 
atsilankyti.

(64-65)

Bendram darbui prie mašinų 
mūsų

12th ST. IR CORNWELLS
HEIGHTS FABRIKE

206 FRELINGHUYSEN AVĖ.
NEWARK, N. J.

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 plkilimais
Senai įsteigta gamybos įstaiga*

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

Maskva. — Sovietų vy
riausybė išdirbo planus ir 
išleido patvarkymus šiemet 
7,550,000 hektarų daugiau, 
negu pernai, žemės apdirbt 
ir apsėt bei apsodint kvie
čiais, medvilne (bovelna), 
cukriniais runkeliais ir ki
tais javais bei 
Hektaras yra 
čio amerikinio

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Jonas Dumbrauskas .pajieškau 

draugo J. A. Baigės. (Vardą pamir
šau 
gyveno Akron 
ties atsišaukti, arba kas žinote, kur 
jis gyvena, malonėkite pranešti. Bū
siu dėkingas .Jopas Dųmbrąuskas, 
2904 Anpin St., Philadelphia, P,a.

(62-67)

Vardai mosčių:
dantų gėlimo, užsiviet- 
ir sustiprina smegenis. 
Rheumatiškų ir įvairių 

skausmų: Kojų,

mėnesinis 
virtadienį, kovo 16 d., 
Draugijų salėje, 4097 
Narės visos dalyvaukite, 
daug svarbių reikalų 
—■ M. Ginaitienė, sckr.

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 Avc. Subvės. 
(68)

New York Aukščiau
sias teismas atmetė kaipo 
apgavingus piliečių para
šus, kurie buvo surinkti de
šiniesiems - t r o c k istams 
Darbo Partijos kandida
tams Rochesterio, Syracuse 
ir penkiuose kituose aps- 
kričiuose šiaurinėje New 
Yorko valstijos dalyje.

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 Mokestiin 

NAUJAS, ŠVIESUS 
MODERNINIS FABRIKAS 

KREIPKITĖS 9 A.M. iki 5 P.M. 
c-o

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 
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.

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

madieni, kovo 19 d., 4 v. v. Kalbės 
K. Petrikicne, 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)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

46 VALANDŲ SAVAITĖ 
$30 j SAVAITĘ PRADŽIAI

Su reguliariais pakilimais 
Senai įsteigtoje gaminimo įstaigoje.

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

VYRAI
VIDURAMŽIAI 

Išnešiojimams lengvų pasiuntinių.
GERA ALGA, PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

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

LATHE DARBININKAI
GRĘŽIMŲ DIRBTUVĖ

Galinti skaityti blueprints ir 
nusistatyti

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 pasimokčli duokles už 1944 
metus. Sckr.

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖ JOS
$21.25 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS I' HOUSEKEEPER

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

REIKALINGI 
VYRAI IR BERNIUKAI 

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS 
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebos 
priimami.

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

HOBOKEN, N. J.

BRIDGEPORT, CONN.
Svarbios prakalbos. Rengia Lie

tuvai Pagelbos Teikimo Komitetas, 
vielinis 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)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS I 
HOUSEKEEPER

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

(X)

mi ISO 
turėjo 
stogų.

Jau 
sius 
veikimo centrų 
jau atsilikę. O dabar ir trum
pam laikotarpyj įvyksta daug 
pasikeitimų sviete. Todėl mes 
ta laime ir pasinaudojome, kad 
pasiteirauti pas draugus Miza- 
rus apie paskiausius įvykius ir 
apie mūsų draugijinį veikimą.

Sekmadienio popietį visi nuė
jom 
Tik 
yra 
gas

HUDSON, MASS.
Sekmadienį, 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)

MERGINOS
Gera alga mokinantis amato. Patyrimu 

nereikalingas.
MES MOKĖSIME JUM LAIKE MOKINIMOSI

Lengvas, švarus statymo darbas. 
Puikios darbo sąlygos. 

Nuolatinis Darbas.
AGENCY PAPER CO.

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

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKAS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKĄ! 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavbapo 
pareiškimo.

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

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

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

Washington. — Jungti
nių Valstijų lakūnai bom
bardavo japonus Oroluk 

atollinėje saloj, tik 225 my
lios nuo didžiosios japonų 
tvirtumos Truko, Caroline 
salyne.

Tą pačią dieną amerikie
čiai iš oro smarkiai smogė 
japonams šešiose kitose 
Caroline ir Marshall salo
se. Visi Amerikos lėktuvai 
sugrįžo.

12th ST. IR
HEIGHTS FABRIKE

šeštadienio pavakaryj, kovo 
4, ipes, baigę savo darbą, su
manėm eiti po miestą pasidai
ryti. Tik iš stubos išėję pama
tėme ateinančius Rojų ir Jievą 
Mizarus. Kokis tai buvo mūsų 
nusistebėjimas, kad taip visai 
netikėtai ateina mus atlankyti 
tokie malonūs svečiai.

Mums ta laimė pasitaikė to
dėl, kad draugas Mizara su sa
vo gyvenimo drauge, atvažiavo 
į Lakeland, Fla., kad atlankyti 
labai sergantį savo brolį ir ta 
proga draugai Mizarai, nors ir 
trumpai laiko turėdami, nepa

inus atlankyti, nes jie 
viso tik savaitę ato-

R. Mizara 
Įėję, 928 
Phila., Pa. 
lingiausiai 
Smitas.

Gyvybiniai svarbiom kariniam 
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.

VYRAI, Fabriko Darbas. Nuolat. Daug Virš, 
laikių. Kreipkitės Marcraft Novelty Co.

446 — 12th St., Brooklyn.

VAGONŲ KROVIKAI
Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER

N. Y. C. C

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS

40 VALANDŲ
Linksmos Aplinkybės.

SCHUTTE & KOERTING C0.

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Būtinoj Pramonėj Darbas
62 %c į Valandą Pradžiai, pridedant laikas ir 

pusė už viršlaikius.
Kreipkitės

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

(64)

į Spa byčių pasimaudyti, 
čia tie saulės spinduliai 
tokie aštrūs, ar kaip drau- 
Mizara išsireiškė “apgau- 

,” .kad tą dieną nors ir bu
vo debesuota, saulė tik retkar
čiais pasirodė, bet draugus Mi
zarus 'biskutį apdegino. Pirma
dienį taip pat dar išėjom biskį 
pasimaudyt, bet d-gams Miza- 
rams jau reikėjo pasigauti bu- 
są, kuris išėjo 3-čią vai. po pie
tų, kuriuomi jie išvažiavo at
gal į Lakelandą, kad dar pabūti 
kokią dieną su savo sergančiu 
broliu, ir rodos, trečiadienį Mi
zarai turėjo apleisti Floridą ir 
važiuoti atgal į Brooklyną prie 
savo darbo, kuris jų laukė.

J. N. Simans.

SKALBYKLOS DARBININKĖS
MERGINOS IR MOTERYS

PRIE PROSIJIMO MAŠINŲ
GERA AUGA

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
MORGAN LAUNDRY 
38 ST. IR llth AVĖ. MIESTE 

_______________________________________(66) 

MERGINOS-MOTERYS. MAŽIAUSIA 18 
METŲ AMŽIAUS, išpiįdypiui popierinių suk
nelėm patternų užsakymų. Lengvas, Švarus 
darbas. Turi būti aukštos* ir galinčios stovė
damos dirbti. Darbai pastovūs. 40 valandų 

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

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. Kučinską, 115 E. Center St.
Kaip matot, kambariai gauta, tik 

pradėt darbą, neatidėlio- 
toliau. Prašome jsitėmyt 
gerai. — S. Kuzmickas,

Dirbamųjų 
bus ypač padidinti Sibire, 
Uralu srityje ir šiaurinia
me Kazachstane.

Sovietų lauko ūkio komi
sariatas sykiu paskelbė tai
sykles, kaip naikint piktžo
les, apdeginant dirvą, pirm 
arimo; kaip art, drėkint ir 
sėt bei sodint.

Laisvės Choras ruošia 
parę Jonui Ramanauskui, 
vo 17 d., 155 Hungerford 
Ramanauskas yra choro 
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)

pagyvenę apie 6 mėne- 
tolim’am užkampyj nuo 

mes jautėmės

MĘRGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS .

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA.

OPPENHEIMER CASING CO.
430 WASHINGTON ST., N. Y .C. 

(kamp. Vestry St., arti Canal St. stoties.
■ 7 ir 8 Ave. Subvės)

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą 
(77)

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
55 VALANDŲ SAVAITĖ 

Kreipkitės

SCHUTTE & KOERTING CO.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
(64)

LDS 149 kuopos, jaunuolių 
skyriaus narys Petras Orender 
kovo 2 dieną išėjo į Dėdes Ša
mo karinę tarnybą. Drg. P. 
Orender tik sulaukė 18-kos me
tų ir pašauktas tarnybon ginti 
nuo priešų savo prigimtą šalį. 
LDS kuopos nariai linki šiam 
jaunam mūsų nariui ir kovūnui 
geriausio pasisekimo ir nugalė
jus priešą sveikam ir linksmam 
pas mus sugrįžti.

, Vėlesniu laiku Petras gyve
no Chicagoj pas savo brolį ir 
dirbo karinėj industrijoj ir tuo 
jau padėdamas karo laimėji
mui. Jo vyresnis brolis yra ve
dęs ir gyvena Chicagoj, o tė
vai Vincas ir Mrs. Orendai gy
vena mūsų miestelyj.

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ket- 
7:30 v. v., 
Porter St. 

nes yra 
svarstymui. 

(61-63)

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
55 VALANDŲ SAVAITĖ

Kreipkitės

SCHUTTE & KOERTING CO.

MERGINOS
• 18 METŲ AR VIRŠAUS 
BENDRAM FABRIKO

DARBUI
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS

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

(«O

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas 

pirmadienį, kovo (March) 20 
vai. vakaro, 735 Fairmount 
Visos nares kviečiamos dalyvauti 
laiku ir naujų narių atsivesti. 'Pu
rintieji kovo 12 d. banketo tikietus 
prašomi į šį susirinkimą, nes komi
sija nori sutvarkyti raportą. — J. S.

(64-66)

HARTFORD, CONN.
išleistuvių 
Įvyks ko- 
St. Jonas 
narys ir

EASTON, PA.
Pasilinksminimo pare įvyks sekma
dienį, 19 d. kovo, 2 vai. (jieną. Liet, 
pobažnytinėj salėj. Spring Garden ir 
3 gatvės. Naudai Raudonojo Kry
žiaus. Ateikite. — V. J. S. (64-65)

Išsiuntimam ir Pasisiuntimui 
MERGINOS

—40 VALANDŲ SAVAITE
ALGA $20.

PRISIRENGIMAS PAKILIMO 
POZICIJON.

INTERCHEMICAL CORP.
EMPIRE STATE BLDG.

(65)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį 19 d. kovo, 2-rą vai. 

po protų kalbės Laisvės redaktorius 
Tautiškoje Sa- 

Ave., 
skait-

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, bųtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj.
No. 1—Nuo 

rijimo
No. 2—Nuo 

paviršutinių 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

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

Mosčių kalpa 65c ir $1.25.
No. 4— Mostis nuo niežėjimų, .švie

žių ir užsiseųėjusių ir nuo 
. Poison Ivy. Kaina $1.25. 
Užsisakyti tuojau, prisiųsdami 
pinigus ar 30c stamponiis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite se
kamai:

M. J. ŠVILPA,
F. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614 /j Zion SU

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI 
DIRBTUVĖS DARBAS. 
NUOLATINIS DARBAS

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

(67)

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

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

(64)

REIKIA VYRŲ
Su Mechanišku Supratimu Prie Mašinų Statymo Darbo.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
100% Karinis Fabrikas Išdirbantis čiaupų Įrengimus 

GERA ALGA 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

FABRIKE KAFETERIJA 
MUZIKA LAIKE DARBO

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

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

Union 3-2828 
Pennsylvania 6-1898 

Arba kreipkitės į 
U. S. EMPLOYMENT SERVICE

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

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

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

sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00.
2. SODEOM tabletėlės dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, 

iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.

3. Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno 
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 ši 
menes}, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

VITAL HEALTH FOODS .....
465 LORIMER STR,, BROOKLYN, % ?Į. Ą-.



Šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News Penktadienis, Kovo 1 7, 19^4

Now nios. Karys Edwardas Zaka
rauskas Aplankė Tėvus

Būkite Mūsų Jaunimo 
Geriausio Draugo 

Sutikime
Kiekvienas žmogus, turįs 

" mūsų ginkluotose jėgose kariš
ki sūnų ar dukterį, giminaitį 
ar draugą, žino, kad Raudon. 
Kryžius yra geriausiu mūsų 
jaunimo draugu, kadangi jis 
keliauja visur, kur tik keliau
ja kariuomenė, keliauja, kad 
teikti visokeriopą pagelbą mū
sų kariams.

Pasveikinimui to draugo ir 
palinkėjimui jam sėkmingos 
darbuotės toliau, šio penktadie
nio vakarą, kovo 17-tą, Liet. 
Amerikos Piliečių Kliubo salėj, 
280 Union Avė., Brooklyne, 
rengiama judžiai-prakalbos. At
eikite. Pakvieskite savo drau
gus ir pažįstamus. Ateikite vi
si, nežiūrint, kad jau būtumėt 
ir atidavęs savo auką Raudo
najam Kryžiui šiame vajuje. 
Įžanga nemokama. Pradžia 
7:30.

Įsitėmykite — svarbu ne 
vien tik aukos, bet ir parody
mas jūsų simpatijos, įvertini
mo tos įstaigos. Programoj tu
rėsime :

FILMĄ “NAZIS STRIKE.“ 
Ją rodys patys Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojai.

MR. J. F. LURCH, Raud. 
Kryžiaus atstovas, pasakys 
apie tos įstaigos veikmę. Taip
gi kalbės lietuviai kalbėtojai:

KATRINA PETRIKIENĖ ir 
ROJUS MIZARA. Jis kalbės 

apie vėliausius įvykius karo ir 
namų frontuose.

Kviečia visus—
American - Lithuanian 

Red Cross Komitetas.

S. Kraujalis Sužeistas 
Karo Fronte

Mrs. Vera Kraujalis, gyve
nanti 349 So. 4th St., Brookly
ne, nesenai gavo žinią, kad jos 
sūnus Simonas V. Kraujalis, 
pirmos klasės karys, tapo su
žeistas einant karines pareigas 
kur nors Viduržemio jūros sri
tyje.

Karo Departmentas, Wash
ingtone, šiomis dienomis pas
kelbi vardus 244 mūsų karių, 
sužeistų įvairiuose karo fron
tuose.

TAIP, ŠI ŠEŠTADIENĮ!
Visi dienraščio Laisvės prie- 

teliai, bendradarbiai ir dirbu
sieji parengimuose susirinks į 
Laisvės salę, 7 v. v., pasimatyti 
ir pasivaišinti.

STANLEY MISIŪNAS, Pa
ramount Kabareto savininkas, 
473 Grand St., Laisvės priete- 
lių pavaišinimui aukoja bačką 
alaus. Jis įvertina didelį darbą 
dirbusiųjų Laisvės parengimuo
se ir todėl neskūpaudamas 
jiems užfundija.

ANTANAS TAUTKUS, sa
vininkas Bar & Grill, 73 Grand 
St., Brooklyne, Laisvės paren
gimų darbininkų pavaišinimui 
aukojo bonką Scotch. Jis taipgi 
užsimokėjo, $10 už Laisvės pre
numeratą.

Kurie tik esate dirbę bent 
kada Laisvės parengimuose: 
piknikuose, koncertuose ar ba- 
zaruose, ateikite šį šeštadienį 
pasivaišinti.

Kad sutaupyti laiką ir dien
raščiui išlaidas, nesiunčiame 
niekam specialių pakvietimų. 
Kviečiame visus viešai ir pra
šome priimti mūsų pakvietimą 
ir dalyvauti sueigoje. Turėsime 
gerų užkandžių ir gėrimų, ko
kių tik kas norės.

Laisvės Administracija.

GRIPSHOLM PRIBUVO Į 
NEW YORKO PORTĄ
Karo įkaitų gabenimo lai

vas Gripsholm pribuvo į por
tą trečiadienį apie pietus, ve
žinas 663 įkaitus iš Vokietijos 
ir Francijos. Tarpe tų esą 25 
serganti ir sužeisti karo kali
niai, sužeistas jūrininkas ir 
103 lotyniškos Amerikos gy
ventojai. Tarpe kitų parvežtų
jų yra 375 neoficialiai Ameri
kos piliečiai, tai yra, nebuvę 
oficialiai ten siųsti. Kiti 149— 
oficialiai: diplomatai, kores
pondentai, Raudon. Kryžiaus 
darbuotojai.

MIRĖ
Frank Zembrauskas, 79 mo

tų amžiaus, gyvenąs 61-61 
Maspeth Avė., Maspeth, N. Y., 
mirė trečiadienį, kovo 15-tą, li
goninėj, Welfare Island. Bus 
palaidotas kovo 18-tą šv. Jono 
kapinėse. Pašarvotas koplyčioj 
pas graborių J. Garšvą, 231 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
Paliko nuliūdime brolį Antaną.

Raudonoji Armija Paruošta 
Išlaisvinimui Lietuvos

Kada bus naciams duotas le
miamas' kirtys išgujimui iš Lietu
vos?

Kada Lietuvos Armija pasieks 
Vilnių ir Kauną?

Ką veikia Lietuvos armijos vy
riausias vadas generolas Vincas 
Vitkauskas?

Tas ir kitas svarbias karinės 
žinias aiškins Laisvės redaktorius 
ROJUS MIZARA šį Penktadienį, 
Piliečių Kliubo salėje, 280 Union 
Avenue, Brooklyne.

Taipgi bus rodoma filmą 

“Nazis Strike”

ROJUS MIZARA
Raudonojo Kryžiaus svarbiuo

sius uždavinius aiškins KATRI
NA PETRIKIENĖ. Ji nurodys 
kuomi mes galime prisidėti su pa
rama Raudonajam Kryžiui.

Taipgi kalbės J. F. LURCH, 
Raudonojo Kryžiaus ateivių sky
riaus vedėjas. Jis nurodys Raudo
nojo Kryžiaus veiksmus karo 
frontuose ir kitur, kur tik reika
linga parama, pagelba kariams ir 
civiliams.

KATRINA PETRIKIENft
Tai filmą, kurią privalo matyti kiekvienas demokratiniai nusi

teikęs žmogus. Parodo kaip naciai užpuolė silpnesnius kraštus: 
Lenkiją, Hollandiją, Belgiją ir kitus. Kaip jie ten elgėsi su ci
viliais žmonėmis, ypač su moterimis. Ateikite pamatyti.
^ ĮŽANGA NEMOKAMAI.

Kurie jau aukojote Raudonąjam Kryžiui, antru kartu nereiks 
aukoti. O kurie dar neaukojote, galėsite paaukoti.

Lithuanian-American Red Cross Committee. j

t.

Paštas Praneša
Brooklyno pašto virsininkaš 

Frank J. Quayle praneša, kad 
pradedant kovo 26-ta, pagal 
naująjį taksų įstatymą, pake
liama pašto mokestis ant vie
tinių laiškų, oro pašto ir ant 
visokiu kitu siuntiniu.

Brooklyne laiškas (išskyrus 
atvirutes) bus 3 centai, kaip 
kad ir siunčiant bile kur to
liau.

Oro paštu laiško 1 uncija 
ar jos dalis — 8 centai, vie
ton dabar esamų šešių. Seno
sios mokestys 6 centų pasilie
ka galioje ant laiškų kariams 
užjūriuose, siunčiamų per ar
mijos ar laivyno oro paštą.

Mokestis ant visokių siun
tinių, sveriančių daugiau 8 un
cijų (pusės svaro) pakeliama 
trim nuošimčiais, pusės cento 
ar aukščiau dalis vokuojant 1 
centu, bet ne mažiau vieno 
cento per siuntinį, jeigu pir
mas perviršis būtų ir mažesnis 
pusės cento. Tas pats trečias 
nuošimtis pakeliama ant kny
gų ii- katalogų.

Penkių svarų siuntinys ka
riui ar jūrininkui per karišką 
paštą New Yorke bus 14 cen
tų vieton buvusių 13-kos, o 
siunčiant per San Francisco 
bus 61 centas vieton buvusių 
59c. ■ !

Apdraudos siuntiniams mo
kestis padvigubinama — ant 
$5 vertės 10 centų, vieton bu
vusių 5c. O didžiausiai sumai, 
kokia išduodama ant vieno 
siuntinio, $200 vertės, mokes
tis bus 70c, vieton buvusių 35c.

Padvigubinama mokestis ir 
ant C.O.D. siuntinių. Ant $5 
vertės siuntinio mokestis buvo 
12, nauja bus 24c. Ant $200 
vertės mokestis buvo 45c, nau
ja bus po 90c.

Policijos Departmento 95 
tarnautojai pereitą trečiadienį 
paliuosuoti iš tarnybos ant pen
sijos dėl nesveikatos.

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.

DABAR RODOMA
1-mų Karti) Nebrangiomis Mūsų Kainomis 

Tikrai Puikūs Veikalai
NIEKO NEPAISANTI MEILE 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

į Incorporated į

J. LEVANDAUSKAS 
į Graborius-Undertaker į

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. Į 

j Tel. STagg 2-0783 j
j NIGHT — IlAvemeyer 8-1158. k 
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LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

■■ * 4 ................

................■___________ _____________

Literatūros Draugijos 1 
Kuopa Parėmė Ką- 
nadiečiy Laikraštį

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos susirinkimas, įvy
kęs kovo 9-tą, buvo labai gy
vas. Iš valdybos raportų pasi
rodė, kad viskas tvarkoj veda
ma. A. Mureika perstatė į kuo
pą naują narį, tapo priimtas.

Prakalbų rengimo komisija 
raportavo, kad nebuvo tinkamo 
laiko surengti prakalbas, todėl 
palikta ant toliau.

Lietuvai pagelbos teikimo ko
misija raportavo, kad yra pa
gaminta 'blankos parinkimui 
dovanų pinigais ir daiktais 
Lietuvos žmonėms, laikinai gy
venantiems Sovietų Sąjungoj 
ir lietuviams raudonarmie
čiams.

DALYVAUSIM KONFE
RENCIJOJ.

Buvo laiškas nuo American 
Committee for Protection of 
Foreign Born, kviečiantis pri
siųsti delegatus į konferenciją, 
kuri įvyks šį šeštadieni, kovo 
18-tą, 1:30 po piet, Library, 
23 W. 26th. St., New Yorke. 
Delegatu išrinktas L. Grikštas.

Liaudies Balsas, kanadiečių 
lietuvių savaitraštis, atsišaukė 
paramos. D. M. šolomskas ant 
vietos surinko $12, o kuopa iš 
savo iždo pridėjo $3, viso $15. 
Tai labai greita ir graži para
ma Liaudies Balsui.

Susirinkimas buvo vedamas 
labai skubiai ir greitai baigtas. 
Draugas L. Grikštas po susi
rinkimo rodė atvaizduojančius 
senovės ir ne labai senus lai
kus paveikslus, kurie žiūrėto
jus labai stebino. Atrodė, kad 
žmonės labai užsiganėdinę jų 
paveikslais.

Pirma kuopa labai paaugo, 
pereitame susirinkime dalyva
vo daug naujų narių.

AUKAVUSIEJI LIAUDIES 
BALSUI:

LLD 1 kuopa $3. Dr. A. Pe
triką $2.

Po $1: D. M. šolomskas, K. 
Balčiūnas, M. Wilson, G. Dir- 

žulaitis, W. Burba, A. Mureika, 
J. Balčiūnas. Po 50c: V. Bovi
nas, A. Giedra, J. Pluščiaus- 
kas. Po 25c: T. Repšys, J. By
ron, P. Babarskienė, G. Ware- 
son, S. Višniauskas ir pora ki

tų. 1 Kp. Korespondentas.
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Edwardas Zakarauskas, jau 
' 2 metai tarnaujantis Dėdei 
: Šamui, dabar tarnaująs aviaci
joj, Mitchell Field, N. Y., per- 
! eitą šeštadienį, 11 d. kovo, ap- 
! lankė savo tėvus Oną ir Juo
zą Zakarauskus. Sekmadienį, 

i kovo 12 ir vėl išvyko atgal į 
Mitchell Field tarnybon.

Jauniausias Zakarauskų sū- 
I nūs Algirdas taipgi tarnauja 
| aviacijoj Marine Corps. Algir- 
’ das tarnyboje jau 1 metai ir 
I pusė. Jis dabar randasi Cali- 
j fornijoj.

Juozas Zakarauskas, mini
mų karių tėvas, yra visiems 

: brooklyniečiams gčrai žino
mas, kaipo pavyzdingas žmo- 

į gus ir sugabus Liet. Am. Pi
liečių Kliubo gaspadorius.

Laimingos tarnystės ka
riams Zakarauskams ir grei
to sveikiems sugrįžimo pas sa- 

i vo tėvelius! L. Rep.

Danny Kaye, žymus komikas, vaidina meiliškai 
juokingoj ir smagioj spalvuotoj filmoj “Up in Arms,” 
rodomoj Radio City Music Hall, 6th Ave. ir 50th St. 
Kiti komedijos vyriausiose rolėse yra: Dinah Shore, 
Dana Andrews, Constance Dowling ir The Goldwyn 
Girls. Taipgi scenos aktai.

Pataisų komisionierius Dr. 
Peter Amoroso skelbia, kad 
greit bus įsteigta atskiros pa-

PRANEŠIMAS
F1LMOS NEMOKAMAI

George Klimas, gamintojas ir ro
dytojas filmų, šį sekmadienį, kovo 
19 d. rodys “Kuprotas Oželis” ir ki
tas filmas nemokamai.

KLIMO PAGAMINTA FILMĄ 
“KUPROTAS OŽELIS” 

iššaukė spaudoje daug kritikos. Kli
mas nori nemokamai parodyti savo 
gamybos filmą ir šaukia visus kri
tikus ateiti pamatyti ir ką matys 
netobulo, galės ant vietos kritikuo
ti. Parodžius filmą “KUPROTAS 
OŽELIS” bus diskusijos, tai kriti
kai galės laisvai pareikšti savo pas
tabas.

Taipgi bus rodoma ir daugiau fil
mų iš Office of War Information. 
Ateikite jų pamatyti.

Filmų rodymas prasidės |3 vai. po 
pietų, Laisvės salėje, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

Kviečia visus GEO. KLIMAS.
(64-65)

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)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNEQ LIETUVIŠKAS KABARETAS
” ,Q)į STANLEY MISIŪNAS

/ I' SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
) širdingai pavaišiname.

/ Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro ' Tel. EVergreen 4-0864

NOTARY 
PUBLIC

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 

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

________ ____________ 1_______________________________
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CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
talpos sulaikytiems mažame
čiams prasižengėliams. Lig šiol 
jie būdavo brukami kalėjiman 
su senais prasikaltėliais.

K. DEGUTIS, Savininkas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN. N. Y.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
IIO East 161h St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sckm. 9 A. M. — 2 P. M.LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Avė.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tcl. EVergToen 4-9612

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST

NO. 070
Lad y Crosby 
Matched 14.K gold 
rings, intricately, 
fashiqned.in ro
mantic designs.
Lovely. Weekly Terms

Both /

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DHAK

All LaHy Crosby 
ensembles in $re.~ 
se.ntatibn boxes.’

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

į LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 
Lnigiai palaikys jums bi daiktą.

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

Tel. Stagg 2-2173 ’ ' ATDARA VAKARAIS.




