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dienomis Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas gavo nuo 
jų tris didelius baksus, po 175 
svarus kiekvienas, drapanų SOVIETAI ŠLUOJA NACIUS PER SOVIETINE MOLDAVIJA
Lietuvos" žmonėms.

Kas svarbu, tai kad tos dra
panos labai geros, surūšiuotos, 
išvalytos, gatavos siuntimui! 
Jos bus sudėtos j medines dė
žes ir pasiųstos Sovietų Sąjun
gos lietuviams su ketvirtuoju 
siuntiniu. Trečiajam siuntiniui 
nebsuspėjo.

Talkininkų Tankai Gręsia 
Perkirst Vokiečiams Pas i 

traukimą iš Cassino

EXTRA
SOVIETAI ATVADAVO 

VINNICĄ
Berlyno radijas pranešė, 

kad vokiečiai apleido Vin-

Raudonarmiečiai Atėmė iš Vokiečių 
Kremenec Tvirtumą; Įsiveržė į Kovelį, 
Atvadavo Vinnicą^ Gręsia Nikolajevui

Neapolis, Italija. —Ame-! Iš Albanetos vidurkalnės 
rikiečių ir anglų tankai, i anglai - amerikiečiai dik- 
pravažiuodami slaptai pa- (čiai pastūmė priešus pakal- 

!darytu keliu per kalnus į jnėn į vakarus nuo Cassino. 
šiaurius nuo Cassino, ūžė-1 Kai kurios pozicijos tarp 
mė pozicijas, iš kurių ata- namų griuvėsių čia keturis 
kuoja vokiečius šonan. Tal
kininkų tankai ir pėstinin- vienų rankų į kitas, 
kai dabar kaujasi tik už 
pusės mylios nuo Via Casi-

žinau, kad New Haveno’ 
draugai ir draugės įdėjo daug 
darbo. Darbavosi jų daugelis 
— darbavosi gražiai, rūpestin
gai. Didžiausia jiems garbė!

Tie veikėjai, tie geraširdžiai 
lietuviai, nesiskundė, kad jiems 
daug darbo, kad sunku dra
panas atsiųsti Brooklynan Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi-, 
tetui. Jie nesiskundė, kad pa- liną plento, kuris laikomas čiai, gavo pastiprinimų, per 
siuntimas kaštuos dolerį kitą.

Ėmėsi už darbo ir padarė.
Tai bus pirma

apart Brooklyno, kuri tiek 
daug ir taip gražiai paruoštų 
drapanų atsiuntė Lietuvos žmo
nėms. O ten lietuvių kolonija 
nėra didžiausia.

Ko reikiama, tai gerų norų 
ir pasišventimo. Nedidelė gru
pė pasiryžusių ir pasišventu
sių žmonių gali nuveikti dide
lius, prakilnius darbus.

kartus per dieną perėjo iš

Radijas teigia (šiuos žo
džius berašant), kad vokie-

vieninteliu praktišku keliu savižudiškas atakas atgrie- 
naciams iš Cassino pasi-' be tūlus punktus vakari-

kolonija, trau'kt į šiaurius linkui Ro-niame Cassino kamputyje.
mos. Mūšiai dabar verda’Šiaip visas Cassino jau tal- 
jau pora mylių į šiaurius j kininkų užimtas. Anglai- 
nuo sugriauto akmeninio’amerikiečiai vis aiškiau 
Cassino miestelio. Ipradeda imt viršų.

nicą, stambų miestą ir stra
teginių geležinkelių centrą, 
pietiniai 
rainoje.

Naciai
Sovietai
muot vokiečius Pskove, ku
ris vadinamas vartais *į La
tviją.

Londono žinios kartoja, 
kad Raudonoji Armija ga
linti visai greit atimt iš vo
kiečių Nikolajevo uostą, 
prie žiočių Bugo upės, į- 
plaukiančios į Juodąją Jū-

- vakarinėje Uk-

taipgi skelbė, jog 
pasiruošę štur-

žinau (nes tuo reikalu susi
rašinėju su daugeliu koloni
jų), kiek nusiskundimų tūli 
draugai pastato. Jie užsispy
rusiai jieško lengviausios išei-, taipgi išskrido bombarduot 
ties. ------- /

O lengviausia išeitis tokia: 
Sunešė žmonės drapanas, pa
šaukė vietinio Russian War Re
lief skyrių, tas atsiuntė tro- 
ką, jas išsivežė, ir mūsų drau
gų darbas ir ‘'bėdos” pasibai
gė !

Matote, kaip lengva — nei 
kžyštų, nei galvosūkio!

Jungtinių Valstijų Lakūnai 
Kartotinai Ardo Vokiečių 

Fabrikus Austrijoje
London, kovo 20. —Ame

rikiečių ir anglų lėktuvų 
būriai anksti pirmadienį

karinius vokiečių miestus. 
Talkininkai kasdien per pa
skutines šešias dienas iš 
oro naikino Vokietijos ka-

Japonai Pradėjo Ofen- 
syvą Burmoje

ro centrus. Nuo praeito 
trečiadienio jie iki šiol nu
metė 20,000 tonų bombų į 
karin. priešų įrengimus Vo
kietijoj bei nacių užimtuo
se kraštuose.

Pirmadienį Amerikos la
kūnai atakavo karinius 
miestus pietiniai - vakari
nėje Vokietijoje. Berlyno 
radijas sakė, kad talkinin
kų bombanešiai dabar vėl 
puolė Frankfurtą.

PUSE GUBERNATORIŲ 
UŽ senąjį VARŽYMĄ 

KARIŲ BALSŲ

komanduojama maršalo 
Konevo, per penkias die
nas numaršavo 70 mylių 
pirmyn j pietų vakarus, nuo 
Bugo upės iki Dniestro, 
per kurį persigrūmė tarp 
Jampolio ir Mogilev - Po
dolsko miestų.

Pirmoji Ukrainos armi
ja, maršalo Žukovo koman- 

iš hitlerininkų 
tų. Kremenec miestą, galingą

(Bessarabija - Moldavija vokiečių tvirtumą Karpatų 
buvo atplėšta nuo Sovietų’priekalnėse, ir užėmė Ses- 
Sąjungos ir prijungta Ru- tratino miestą, 58 mylios į 
munijai, kada naciai už- šiaurių rytus nuo 
puolė Sovietus.) [didmiesčio, svarbiausio ge-

Antroji Ukrainos armija, įležinkelių mazgo vakarinė-

London, kovo 20. —Rau
donoji Armija vakar prasi
veržė jš Ukrainos per Dnie
stro upę į Bessarabija 31- 
nos mylios ilgio ruožu; per 
dieną nužygiavo 20 mylių 
pirmyn vakariniame tos 
upės šone, užėmė Serebri- 
ją, Soroki (Moldavijos So
vietų Respublikos sostinę) 
ir 40 kitų gyvenamųjų vie-;doj, atėmė

Lvovo

Betgi tų neišvalytų, nesutai
sytų, neišrinktų drapanų nei 
Russian War Relief nesiunčia 
Sovietų Sąjungon.

Sykį ant visados visi drau
gai tatai supraskite.

Kas nors turi jas sutvarky
ti ir paruošti siuntimui. Kas 
nors turi apmokėti jų kelionės 
kaštus į New Yorką, arba į 
Portlandą! Iš kur tie pinigai 
ateina ?

Juk tai tos pačios mūsų dar
bininkų sudėtos aukos.

New Delhi, kovo 20. — 
Japonai pradėjo didelį ofen- 
syvą prieš amerikiečius ir 
chinus Chindwin upės fron
te, Burmoj, linkui Indijos.

Chinai - amerikiečiai su
daužė japonų pasipriešini
mus Hukawngo klonyj, 
šiaurinėje Burmoje.

Per keturis mėnesius 
talkininkai užmušė jau 
000 japonų.

ten

Žuvo 9 Bušo Keleiviai
New Yorke Russian War 

Relief “verauzėje” dirba dau- Passaic, N. J., kovo 20.— 
giau kaip 80 darbininkų! Tai i Paslydus auto - busui ir 
jie turi tas jūsų neparuoštas nukritus nuo tilto į Passaic 
drapanas susortuoti, apžiūrėti,! 
išrinkti tik geras. Tai milžiniš
kas darbas! Tai gana kaštin- 
gas darbas!

ORO VEIKSMAI PRIEŠ 
NACIUS AUSTRIJOJ 

IR BALKANUOSE
Neapolis. —Didieji Jung

tinių Valstijų bombanešiai 
sekmadienį, antrą kartą 
per tris dienas, smogė Kla- 
genfurtui, nacių lėktuvų 
stovyklai ir orlaivių fabri
kų miestui, pietinėje Aus
trijoje. Jie taip pat pleški
no karinius vokiečių fabri
kus Graz 
joj, netoli 
goslavijos 
kieti jos.

Dar kiti Amerikos lėktu
vai triuškino nacių naudo
jamus geležinkelių kiemus 
Knine ir kitūr Jugoslavijoj 
ir hitlerininkų uostą Trie
ste.

Talkininkų Žygis Prieš 
Bulgariją

Anglų ir Amerikos bom
banešiai ardė ir degino 
Plovdiv geležinkelių mazgą, 
Bulgarijoj.

mieste, Austri- 
sienos tarp Ju- 
ir Austrijos-Vo-

upę, žuvo 9 iki 15 keleivių. 
Keli išgelbėti.

O tai galima atlikti ant vie
tos savanorių darbu. Tai su- 
taupymas pinigų. Tai įtrauki
mas į tą prakalnų darbą nau
jų savanoriškų spėkų!

ŠĖLSTA CASSINO
MŪŠIAI
verda žūtbūtiniai 
šiaurius ir vaka-
Cassino miestelio,

štai, kodėl mes sakome visų 
kolonijų draugams:

Pasidarbuokite ant vietos, 
nepatingėkite, pasirūpinkite, 
suneštas, suaukotas drapanas 
apžiūrėkite, išrinkite tik ge
ras, tik tinkamas dar geram 
nešiojimui; kurios mazgojasi, 
išmazgokite; jei nėra ant vie
tos parankumų dėl “dry clea
ning,” vilnones siųskite mums 
ir neišvalytas, bile tik geros, 
sutaisytos. Čia jos bus išvaly
tos. Mes turime firmą, kuri 
ima tik vieną dešimtuką už 
kiekvieno kavalko (didelio ar 
mažo) išvalymą!

Bet įdėkite šiek tiek darbo.

mūšiai į
rus nuo
kur naciai atsiuntė daug 
pastiprinimų saviškiams.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas užklausė visų 
48-nių valstijų gubernato
rius, ar jie sutiktų padaryt 
tam tikras pakaitas valsti- 
jinėse taisyklėse * dėlei ka
rių dalyvavimo rinkimuo
se, kad prisitaikyt prie 
kongreso tarimo vieno 
punkto, kuriame kalbama 
apie federalius balsavimus 
kariams.

42 gubernatoriai davė 
prezidentui atsakymus ir 
pusė jų pareiškė, 
valstijos nedarys 
savose balsavimo 
se.

Dar nežinoma, 
Rooseveltas vetuos (atmes) 
minimą kongreso tarimą 
dėlei karių balsavimo.

Prezidentas reikalavo 
vieno federalio įstatymo 
visiems kariams balsuo
ti. Bet kongresas pa
darė tarimą, taip suvaržytą 
vietinėmis valstijų taisyk
lėmis, kad bent 10 milionų 
kareivių, lakūnų ir kitų ka
rių negaus progos dalyvau
ti būsimuose prezidento ir 
kongreso narių rinkimuo
se.

kad jų 
atmainų 

taisyklė-

ar prez.

Sušaudytas Pucheu, 
Francūzų Išdavikas

kimo Komitetui.
Pasekite New Haveno lietu

vių pavyzdį!

Anglų laivukai nuskandi
no 6 nacių submarinus.

Raudonoji Armija Pagrobė bei 
Sunaikino Didelius Kiekius

Hitlerininkų Pabūklų
London, kovo 20. —Vin

nicos srityje, Ukrainoje, 
Sovietų kariuomenė per dvi 
dienas užmušė 1,500 hitle
rininkų ir pagrobė 45 tan
kus ir motorines kanuoles, 
36-šarvuotus trokus, 96 ki
tus trokus ir kelis sandė
lius įvairių karinių reikme
nų. Persigandę bėgdami 
vokiečiai kai kur paliko vi
sas savo kanuoles.

Bessarabijos fronte rau
donarmiečiai per dieną už
mušė virš 4,000 vokiečių; 
paėmė nelaisvėn daugiau 
kapi 500 jų ir pagrobė 150 
kanuolių, 850 trokų, 20 
traktorių ir daug kitų įren
gimų.

Sovietų kovunai taip žai
biškai smogė vokiečiams, 
kad šie negavo laiko net 
suardyt tiltus per Dniestro 
upę.

Kovo 18 d. sovietinės jė
gos viso sunaikino bei iš
mušė iš veikimo 45 vokie
čių tankus ir nušovė 52 jų 
lėktuvus.

Barents Jūroje Sovietai

“PRANAŠAS”
Atlanta, Ga. — Automo

bilių fabrikantas Henry 
Fordas pranašavo, būk ka
ras pasibaigsiąs per du mė
nesiu nuo šiol, nors Fordas 
negalįs pasakyt, kodėl.

dutorpedomis nuskandino 
nacių transport, laivus, viso 
10,000 tonų, ir du žvalgy
bos laivus. Čia oro -kautynė
se raudonieji lakūnai taip
gi nušovė 15 vokiečių lėk
tuvų, o savo nustojo tik 

lėktuvu.sių

Rumunų Fašistai 
Persigandę Bėga

se

je Ukrainoje, kuri pirm ka
ro buvo Lenkijos valdoma.
ATVADUOTA DAR APIE 

300 VIETOVIŲ
Vokietijos radijas prane

šė, jog Sovietai atakuoja 
Kovelio miestą, geležinke
lių centrą, vadintoje “ryti
nėje Lenkijoje” (iš tikrųjų 
Vakarinėje Ukrainoje), už 
i98 mylių nuo to rubežiaus, 
kuris pirm šio karo ėjo 
tarp Sovietų Ukrainos ir 
Lenkijos.

Berlynas sakė, kad jau 
praeitą penktadienį rusams 
užpuolus Kovelį, vokiečiai 
pasitraukė iš vienos to mie
sto dalies. Sovietų praneši
mai tuo tarpu nieko nemi
nėjo apie kautynes dėl Ko
velio.

Raudonarmiečių atva
duotas Soroki miestas stovi 
už 52 mylių į rytus nuo 
Pruto upės, kurią Sovietai 
laiko tikrąja siena tarp Ru
munijos ir Bessarabijos, 
arba Moldavija Sovietų 
Respublikos.

Viso per dieną Raudono
ji Armija Ukrainos fron- 

jtuose atvadavo daugiau 
įkaip 295 gyvenamąsias vie
ptas, tame skaičiuje 9 aps
kričių miestus ir 6 geležin- 

' keliu stotis, v

Nuo žygiuojančių pir
myn raudonarmiečių persi
gandę bėga galvatrūkčiais 
Rumunijos fašistai iš So
vietinės Moldavijos Res
publikos, kurią komerciniai 
laikraščiai ir radijai papra
stai vadina tik Bessarabi- 
ja.

Amerikiečiai Paėmė 
Admiralty Salas

Pirkite karo bonus ir kre
dituokite Lietuvių Literatūros 
Draugijai. Tik praneškite Cen
trui (46 Ten Eyck St., Brook
lyn 6, N. Y.) laišku arba at
virute, kokia bono suma ir 
koks numeris. Darbas nesun
kus.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Centralinis Komitetas yra 
pasižadėjęs Dėdei Šamui bo- 
nais nupirkti du kovos lėktu
vus! Prisidėkite prie Komiteto

AMERIKIEČIAI NUOLAT 
ATAKUOJA PARAMUŠIRU
Perlų Uostas. — Jau tris 

dienas paeiliui Jungtinių 
Valstijų lakūnai bombarda
vo Japonų laivyno bazę ir 
tvirtumą Paramuširu, šiau
riniame gale pačios Japoni
jos salų Kurilų. Kiti Ame
rikos bombanešiai atakavo 
Ponape ir Kusaie, netoli 
Truko, japonų salos-tvirtu
mos.

Alžyras, kovo 20. — Pa
gal Laisvųjų Francūzų ka
rinio teismo sprendimą, ta
po sušaudytas kaipo išdavi
kas Pierre Pucheu, buvęs 
Vjchy Franci jos vidaus rei
kalų ministeris.

Būdamas andai naciškoj 
Vichy Francijos neva val
džioj, ji karštai sandarbi- 
ninkavo su hitlerininkais ir 
žiauriai baudė tuos francū- 
zus, kurie atsisakė važiuot 
Vokietijon į vergijos' dar
bus.

Paskui jis buvo Laisvųjų 
Francūzų suimtas Šiauri
nėje Afrikoje ir paskuti
nėmis dienomis nusmerktas 
mirti kaipo francūzų tau
tos išdavikas.

London. — Praeitą šeš
tadienį oro veiksmuose iš 
Italijos prieš nacius talki
ninkai Austrijoj ir Balka
nuose nušovė 130 vokiečių 
lėktuvų.

AMERIKOS GENEROLAS NU
ŠAUTAS VOKIETIJON

London. — Tik dabar 
pranešta, jog amerikiečių 
oro žygyje prieš Vokietiją 
kovo 6 d. buvo nušautas že
myn bombanešis, kuriuom 
skrido ir Jungtinių Valsti
jų lakūnų generolas Russell 
A. Wilson. Dar nėra žinios, 
ar jis žuvo ar nusileido pa
rašiutu ir tapo suimtas.

Australija, kovo 20. — 
Amerikos kariuomenė atė
mė iš japonų Lorengau, 
priešų karo štabo stovyklą 
Manus saloje, Admiraltijos 
salyne, ir abelnai užvaldė 
jau visas tos srities salas, 
netoli Naujosios Guinejos 
ir New Britain salų.

Amerikiečiai nukovė dar 
kelis šimtus japonų. Jie da
bar medžioja iškrikusius, 
besislapstančius priešų li
kučius.

MIRĖ CHICAGOS EX- 
MAJORAS THOMPSON
Chicago. — Mirė Wm. 

Hale Thompson, tris ’kar
tus buvęs Chicagos miesto 
majoras, repu blikonas, 
priešas Amerikos karo 
prieš Vokietiją. Jis turėjo 
apie 75-tus metus amžiaus.

Bulgarijos fąšistinė val
džia įsake visus vaikus ir 
moteris iškraustyt iš sosti
nes Sofijos, kurią talkinin
kų lakūnai jau 6 kartus 
bombardavo. >

VINNICA APSUPTA
London, kovo 20. —Pra

nešama, jog raudonarmie
čiai apsupo Vinnicą, dau- 
gaiu kaip 90,000 gyventojų 
miestą, labai svarbų gele
žinkelių centrą, stovintį 
vakariniame šone vidurinės 
Bugo upės tėkmės. Berly
nas skelbė, kad vokiečiai 
dalinai pasitraukę iš Vinni- 
cos.

United Press praneša, 
jog Sovietai taip apsiautė 
ir atakuoja vokiečius Ni
kolajeve, uosto mieste, ry
tinėje Bugo upės žiočių pa
krantėje, kad tas miestas 
greitai būsiąs atimtas iš 
nacių. Nikolajevas stovi ne
toli Juodosios Jūros.

Raudonoji Armija puola 
hitlerininkus’ Pervomaiske 
ir Voznesenske, geležinke
lio miestuose ir dviejose 
paskutinėse vokiečių tvir
tumose, esančiose rytinia
me šone pietinės Bugo 
upės tėkmės.

Tebesiaučia mūšiai dėlei 
Proskurovo, geležinkelių 

stebulės į šiaurių vakarus 
nuo Vinnicos.

Šimtams tūkstančių na
cių pietiniai - vakariniame 

[Ukrainos kampe nieko dau
giau neliksią, kaip tik mė
gint pasitraukt į Bessara- 
biją bei Rumuniją. Tas 
kampas apie 125 mylių il
gio ir 100 mylių pločio yra 
tarp Dniestro upės ir Juo
dosios Jūros. O pasitrau
kimui vokiečiai teturi jau 
tik du palaikius geležinke
lius, nuo Pervomaisko pro 
Birzulą, ir nuo Odessos pro ryt* !• • 1 • •
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Ar Jie Žino, Ką Plepa?
Tuojau po to, kai Tarybų vyriausybė 

pripažino Badoglio vyriausybę Italijoje, 
tūli ‘razumni” rašytojai pradėjo rėkti: 
Stalinas ir vėl komunistams uždavė 
smūgį — kuomet komunistai kovoja 
prieš Badoglio vyriausybę, tai Stalinas 
ją pripažino, nepranešdamas jiems, kad 
tą padarys...

Iki šiol tie patys laikraščiai ir rašyto
jai, ’kurie šitaip prapliupo, nuolat rašy
davo, būk komunistai gauną instrukci
jas iš Maskvos, būk jie veikią, kaip Ma
skva jiems įsakanti. Dabar jie rėkia, ko
dėl Maskva komunistams nepasakė, kad 
ji pripažinsianti Badoglio vyriausybę!...

Mums rodosi, kad tie “mokytieji kri
tikai” nežino patys, ką jie plepa. Mas
kvos vyriausybė niekad nėra davusi ki
tų kraštų komunistams instrukcijų 
ir nurodymų, kaip jie turį veikti, ne
davė jų ir Italijos klausimu. Kiekvienos 
šalies komunistai veikia pagal savo ge- 
riausį išmanymą ir jie panašiai veiks. 
Tarybų Sąjungos valstybiniai ir diplo
matiniai žygiai yra vienas dalykas, ko
munistinis judėjimas — kitas.

Mes andai nurodėme, kad Maskva 
dažnai esti tam tikrų sąlygų priversta 
daiyti tokių laikinų žygių, kurie, iš pa
viršiaus žiūrint, gali nepatikti to ar ki
to krašto komunistams bei liberalams. 
Tačiau , paanalizavus tuos žygius gi
liau, paėmus juos platesnėse perspekty
vose, pasirodys, kad jie išeis naudon vi
sų kraštų liaudžiai, taigi, tame tarpe ir 
komunistams, liberalams, bei kitokiems 
demokratinio nusistatymo žmonėms.

Mums rodosi, jog taip bus su Badoglio 
vyriausybės pripažinimu.

Tarybų vyriausybė pripažino Badog
lio vyriausybę. Taip, ji nesakė Amerikos 
komunistams, kad tą padarys. Ji nesa
kė nei Amerikos valstybės departmen- 
tui, kad tą padalys. Pripažindami Ba
doglio, Sovietai turėjo tam tikrą tikslą, 
kuris, galimas daiktas, daugeliui da
bar nėra aiškus, bet jis išaiškės, 
o tuomet ir Maskvos žygis pilnai pasi
teisins.

Tarybų vyriausybės pripažinimas Ba
doglio vyriausybės nesulaiko Italijos ko
munistų nuo buvimo opozicijoje prieš 

• Badoglio vyriausybę, nesulaiko jų nuo 
kovos prieš karalių Emanuelį. Tiek ko
munistai, tiek liberalai, tidk visi kitLde- 
mokratinio nusistatymo žmonės Italijo
je, be abejo, kovos už liaudies vyriau
sybę Italijoje, kaip kovojo iki šiol!

Atsimename tūlus “kritikus”, kurie 
kadaise skelbdavo: Jeigu Tarybų vyriau
sybe “draugauja” su smetoniška vyriau
sybe Lietuvoj, tai kodėl Liet, komunistai 
prieš Smetoną kovoja? Mes tuomet sa
kydavome ir dabar sakome, jog tas vis
kas buvo visiškai normalus reiškinys. 
Gyvenimas parodė, kad mes buvome tei
singi.

Taigi ir dabartiniai visoki “kritikai”, 
kurie mato baisų dalyką tame, 'kad Ma
skva pripažino Badoglio vyriausybę, pa
plepėję, liausis ir pamatys, kaip viskas 
išeis O. K.

virai veikti (nuo tada, kai japonai už
puolė ant Perlų Uosto), tai dabar josios 
vadai pradeda “atbusti” ir visa mašine
rija šmaruojama plačiai veiklai. Kun. 
Coughlinas atgyjo, stoja darban pulk. 
Lindberghas, gen. Robert E. Wood, 
pulk. Robert R. McCormick (Chicago 
Tribune leidėjas) ir kiti jiems panašus 
žmonių priešai.

Korespondentas Spivak sužinojo (iš 
pačių America First) vadų lūpų, kad 
jie laukia geros progos savo pragaištin
gam darbui pradėti. Toji proga, jie ma
no, jiem bus, kai atsidarys antrasis fron
tas Europoj, kai daugiau Amerik. karių 
žus mūšiuose. Tuomet jie kreipsis į žu
vusiųjų tėvus ir veidmainiškai, judošiš- 
kai bandys juos kurstyti prieš preziden
tą Rooseveltą, už derybinę taiką su hit
lerine Vokietija!

Mes jau nurodėme, kad kun. Coughli
nas pradėjo savo fašistinę veiklą — at
virai pradėjo. Dabar reikia tikėtis, kad 
ir kiti America First organizacijos na
riai “atgys”, išlys iš olų ir pakampių, ir 
pradės atvirą darbą, pragaištingą mūsų 
kraštui darbą.

Taigi Amerikos visuomenė privalo bū
ti pasirengusi pasitikti tuos Hitlerio tal
kininkus. Ji privalo jiems atsukti savo 
nugarą. Daugiau: ji privalo sukrusti, 
uoliau darbuotis už tai, kad prezidentas 
Rooseveltas kandidatuotų ketvirtajam 
tarnybos terminui ir kad jis būtų iš
rinktas.

Kanados Lietuvių Dovana Kovoto
jams Dėl Lietuvos Laisvės.

Kanadiečių Liaudies Balsas (kovo 17 
d.) rašo:

“Šiame numeryje rasite Kanados Lie
tuvių Nacionalio Komiteto raportą, kiek 
ir ko pasiųsta su antru siuntiniu dova
nų lietuviams kovotojams ir jų vaiku
čiams Sovietų Sąjungoje. Visas siunti
nys vertas virš $4,000.

“Visiems pažangiems Kanados lietu
viams, kurie rėmė šitą siuntinį savo au
komis ir daiktais, tenka didelis kredi
tas. Toks didelis siuntinys ir tokių, ver
tingų daiktų bus graži parama mūsų 
broliams ir sesėms, kurie tęsia kovą už 
mūsų gimtojo krašto išlaisvinimą.

“Šis siuntinys puikiai įrodo, kad milži
niška Kanados lietuvių dauguma nesi
duoda klaidinami semtonacių ir jų sėb
rų. Jie eina su savo broliais ir sesėmis, 
kurie kovoja prieš amžinuosius Lietuvos 
priešus - vokiečius.

“Reikia pažymėti, kad Kanados Lietu
vių Kongresas, kuris išrinko Nacionalį 
Komitetą ir išdirbo planus Kanad. lietu
vių veikimui, atliko labai gražų darbą. 
Jis padėjo pamatus Kanados lietuvių 
bendram veikimui dėl demokratijos per
galės, dėl rėmime Lietuvos vaduotojų.

“Palyginkit šio demokratinio Kana
dos lietuvių judėjimo nuveiktus darbus 
su tų, kurie nedalyvavo minėtame kon
grese ir kurie dabar triukšmauja prieš 
demokratinį judėjimą, bandydami pa
kenkti tokiam kilniam darbui. Didelis 
skirtumas.

“Aplamai imant, galima pasakyti, kad 
demokratinis Kanados lietuvių judėji
mas yra sukėlęs arti $20,000 bėgyje 
įvairių kampanijų nuo karo pradžios, 
neskaitant to, kiek jis yra atlikęs įvai
raus kitokio darbo. Iš tos sumos. virš 
$13,000 dėl Sovietų Sąjungos ir lietuvių 
kovotojų Sovietų Sąjungoje. O kiek bu
vo suaukota drabužiais?

“Kanados lietuvių skaičius nedidelis, 
bet atlieka labai didelį darbą.”

Taip, mūsų broliai ir sesutės kanadie
čiai atlieka didelių ir gražių darbų. 
Garbė jiems už tai!

- ■ ■ ufy’ *. . V'■ ’ ^77^/-^

.' • -■■ . ; A'1 '

Laisve, Lithuanian Daily News, Antradienis, Kovo 21, 1944

MŪSŲ MARINAI TURI NAUJĄ VADĄ
Su naujais metais Jung. 

Valstijų Marinų Korpusas 
gavo naują komandierių, 
Įeit, generolą Alexander 
A. Vandergrift, ir nors ne
rasime jo vardo garsiojoj 
knygoj “Who’s Who”, jis 
marinams yra gerai žino
mas.

Generolas Vandergrift' 
yra vienas iš daugelio ap- 
žvaigždžiuotų . pirmos, eilės 
of icier ių, kurie tikrai daly-’ 
vavo kovose dabartiniame 
kare. Apart 34 metų tarny
bos Marinų Korpuse, jis 
jau prisirengęs išpildyti 
vieną iš karo sunkiausių 
kovų. Ta kova yra išstumti 
japonus iš salų, kurias jie 
pasisavino Pacifike, atgal į 
savo žemę, ir net tenais 
įjuos pliekti. Marinai, kaip 
visi žino, yra pirmiausi ko
votojai išlipti iš laivų.

Amerikos visuomenė ma-

Kada tas įvyko, žingsnis po 
žingsniui, japonai stumti 
atgal. Nebuvo reikalo be
reikalingai aukoti gyvybes, 
kad tik užbaigti darbą 
greitai.-. , •;, ?

Generolas Vandegrift da
bar paveda Guadalcanal pa
saką istorijai ir su savo vy
rais prisirengęs tolesniam 
darbui. Bet Guadalcanal ja
ponams buvo svarbi pamo
ka. “Iki Guadalcanal, kiek
vienas japonietis manė; kad 
jis buvo neįveikiamas. Ir lig 
tam laikui jis taip galėjo 
tikėti. Bet mūsų Marinai 
parodė, kad galima įveikti 
japonus.”

Girdime keletą pasakoji
mų apie generolą Vander
grift per Guadalcanal mė
nesius. Nepaisant, kaip jis 
buvo užimtas, jis kasdien 
skutosi. Vieną kartą jis 
pasiuntė kaimyno sūnui

nori žengti pirmyn, tas rei
škė, kad jis norėjo vykti į 
kitas tolimas japonų salas, 
kurios buvo stipriai saugo
jamos. Pradžia padaryta 
Makin ir' Tarawa. Ypatin
gai Tarawa, marinai į 76 
valandas paėmė fortifikaci
jas, kurios, japonų suprati
mu, buvo nepereinamos.

Po jo komanda, genero
las turi puikiausiai ir at
sargiausiai išlavintus vyrus 
visose tarnybos šakose, 
prityrę, mokslus baigę 
r ai, -ir žino visas rūšis 
ro kovos.; Daugumas jo 
rų dalyvavo visokiose 
vose. 1940 m. Kongr

Newark, N. J

žai žinojo apie šį nauja ko- Washingtone, D. C., kepurę 
mandierių, kada jis buvo su majoro generolo insignia, 
paskirtas vesti garsiuosius P° ma5° vaiko draugai taip
Marinus. Bet Marinai ant 
Guadalcanal jį gerai pažy
sta. Po jo vadovybe, japo
nai buvo prašalinti nuo tos 
stipriai apsaugotos strate
ginės salos.

Jo oficieriai ir vyrai 
daug pasakoja apie šį gene
rolą. Jo motto yra “matyti 
tai tikėti.” Jis viską visur 
ant Guadalcanal asmeniš
kai prižiūrėjo. Turėjo pats 
matyti, kas darosi.

Žmonėms namie atrodė 
kad mes negana 
naikinome japonus iš Gua
dalcanal. Bet visai kitaip 
buvo. Generolas Vander
grift gerai žinojo, ką darė. 
Svarbiausia užduotis buvo 
įsteigti vietą lėktuvams.

greitai

Suokalbis Prieš Ameriką
. Savaitraštis New Masses pradėjo 

. spausdinti eilę straipsnių, parašytų žy
maus žurnalisto John L. Spivako. Bėga- 

. majame numeryj (kovo 21 d.) telpa pir
mutinis straipsnis.

Publicistas Spivak’as iškelia tą faktą, 
. kad šiuo tarpu Amerikoje prasideda 
platus organizacinis judėjimas visokių, 

. apsimaskavusių ir atvirų, hitlerininkų, 
tokių, kaip kun. Coughlinas, kaip Ame
rica First organizacijos nariai ir kito
kių elementų, besisiekiančių išgelbėti 
hitlerinę Vokietiją.

Jeigu America First organizacija 
per tūlą laiką buvo lyg ir pasiliovusi at-

Vengrijos Kriminalistai Turi 
Būti Nubausti

Grupė Londone gyvenančiųjų vengrų 
visuomenininkų, rašytojų ir mokslininkų 
nesenai išleido pareiškimą, pasisakantį 
už Vengrijos respubliką, už dvarponių 
oligarchijos likvidavimą, už santvarką, 
pagrįstą keturiomis laisvėmis.

Podraug pareiškimas sako, kad dabar
tiniai Vengrijos valdovai po karo turi 
būti nubausti už tai, kad jie įtraukė 
Vengriją į 'karą prieš Tarybų Sąjungą 
ir Jugoslaviją.

Gerai, kad Vengrijos žmonės jau da
bar tuos klausimus kelia. Taip, Vengri
jos satrapai turi būti nubausti dėl savo 
kriminalysčių, kurias jie. papildė savo 
liaudžiai ir kitoms šalims. Vengrijos val
dovai nėra nei kiek nekaltesni už Vo
kietijos valdovus, už Hitlerį ir jo sėb
rus. Visi jie išvien klastavo, planavo da
bartinę žmonių skerdynę. Joje, taigi, jie 
patys privalo ir prasmegti!

Jie 
vy- 
ka- 
vy- 
ko- 

esas 
autorizavo tik 38,000 vyrų 
dėl Marinų Korpuso, bet 
tas buvo prieš Perlų Uosto 
įvykį. Šiandien jų yra 350,- 
000.

Gener. Vandergrift pil
nai pasitiki savo vyrais ir 
iš anksto užtikrina pasise
kimą.

“Mes turime vyrus, me
džiagą ir įrankius, su ku
riais reikia dirbti. Korpu
sas prisirengęs akcijai bi

Suorganizuotas Lietuvai 
Pagelbos Komitetas.

Liet. Darbininkų Susivieniji
mo 8 kuopos susirinkime, kuris 
įvyko .kovo 7 dieną, išrinktas 
Lietuvai Teikimo Pagalbos Ko
mitetas iš sekamų narių: Ch. 
Anuškis, Ant. Kazakevičius, J. 
Kunickas, Elz. Vaiverienė ir 
V. J. Kasparas.

Komitetas darbą jau pradė
jo, nes gavo tris stotis priėmi
mui daiktų. Pirma stotis yra 
pas Br. Deržinauskas, 562 Fer
ry St., antra — pas V. Nei
man, 126 Jackson St., šios abi • 
Newarke, o trečia — pas V. 
Veiverys, 137 Oswald PI., 
Vaux Hali, N. J.

Taigi, gerbiami Newar.ko ir 
apylinkės geros
viai, prašome gerai 
minėtas stotis ir ten 
drabužius. Duokite 
nesigailėdami, nes
žmogžudžiai apiplėšė 
brolius ir seseris Lietuvoj 
jiems visokia pagelba reikalin
ga, kaip drabužiais, apsiavi- 
mais, pinigais. Nuneškite savo 
aukas į minėtas vietas, o ten 
nuoširdžiai priims. Jeigu kurie 
negalite pristatyti, jums nepa
ranku, tai parašykite atvirutę: 
Ch. Anuškis, 106 Bleecker St., 
Newark, N. J., arba Ant. Ka
zakevičius, 596 Bergen St., 
Newark, N. J., arba Br. Der- 
žinauską pašaukite telefonu Mq 
21950, arba V. Veiverį pašau
kite Union 2-3156, tai jie atva
žiuos ir paims drabužius.

V. J. Kaspar, 
184 South St., Newark, N. J.

širdies lietu- 
įsitėmyti 
pristatyti 
pagelbos 
Hitlerio 

mūsų 
ir

pavydėjo tam vaikučiui, 
kad generolas grįždamas į 
Washingtoną, jiems visiem 
parvežė po panašią dovaną.

Gener. Vandergrift na
mai yra Washingtone, nors 
per trisdešimt metų su Ma
rinų Korpusu jis gyveno 
kiekviename pasaulio kam
pelyje. Jis daug nekalba, 
visada mandagus ir švel
nios kalbos. Mėgsta pietau
ti su savo draugais ir kai
mynais Washingtone. Ma
rinai jį pažįsta kaipo tvar
kingą ir puikų administra
torių ir pasekmingą kovos 
komandierių. Sulaukęs 56 
m. amžiaus.

Kada nesenai gener. Van- sada nešioju kišenėse porą 
dergrift pareiškė, kad jis dinamito šovinių.

Generolas Vandergrift 
yra realistas. “Marinai ži
no, kad nėra lengvo kelio į 
Tokio. Tegul mūsų žmonės 
tai irgi pripažįsta.”

Šypsenos
FLIS.

Jis Atkeršys
— Aš užtikrinu tave, — 

sako Jonas, — kad sekan
čiam automobiliui, kuris 
pervažiuos mane, bus ištik- 
ro blogai.

— Na, ir kodėl būtent? 
— klausia o bičiulis.

— Žmoguti, aš dabar vi-

So. Boston, Mass

Blood Plasma Helped Save Lives at 
Tarawa, Returning Wounded Relate

Cpl. Frazier Pfc. DeVillePfc. Shue Cpl. Chamberlin

Blood plasma helped save the 
lives of these men on Tarawa, 
Bougainville and Guadalcanal. At 
right, blood plasma from the veins 
of home-front donors is adminis
tered to a wounded Marine at 
Tarawa.

jog turčių motdrys 
nenorėjo nei girdėti; 
visokias pastangas šį 
darbą trukdyti. Vie-

IT was “D” day at Tarawa, and 
Pfc. Harold A. DeVille of Ope

lousas, La., was in the first wave 
of Marines fighting their way 
shoreward toward the tiny Pacific 
atoll.

He made the beach all right, but 
ten minutes later a Jap machine- 
gunner cut him down. He lay on 
the beach with the battle raging 
around him for about an hour 
before medical corpsmen were 
able to pick him up and transfer 
him to an LST. After preliminary 
first aid was administered, the 
Louisiana Marine was taken to his 
ship, and there received four blood 
plasma transfusions.

Those four transfusions helped 
save his life!

Offshore, Cpl. Norman Sidney 
Moise of New Orleans, La., was 
jockeying his landing craft 
through the hazardous waters to 
get more ammunition for the em
battled Marines, who held a fifty
foot beachhead. A Jap shell ended 
their run.

So intent was Cpl. Moise on 
saving his men, he didn’t realize 
he himself was badly wounded. 
He doesn’t remember how many 
transfusions of blood plasma were 
required to pull him through, but 
the corporal now convalescing in 
the East Bay Naval Hospital in 
San Francisco is thanking the un
known donors whose blood meant 
the difference between a white 
cross and a Purple Heart to him.

At Tarawa, Bougainville, the 
Marshalls, Guadalcanal, Buna, in 
Burma and China and halfway 
around the world in North Africa, 
Sicily and Italy, blood plasma and 
serum albumin from the blood of 
volunteer donors enrolled by the 
American Red Cross Blood Donor 
Service helped save the lives of 
countless wounded Marines, sol
diers and sailors. From the thirty- 
five Red Cross Blood Donor Cen
ters and nearly eight hundred 
nearby cities visited by mobile 
blood donor units, more than six 
million pints of blood have already 

• gone to the armed forces, and 
another live million have been re
quested by the Army and Navy 
for 1944.

’ Pfc. Eddie Shue, Jr., of Graham,

Cpl. Moise

N. C., knows how Red Cross blood 
donors are backing up the men in 
the front lines.

“It was pretty rough going,” 
he recalled when telling how his 
outfit went ashore at Bougain
ville. “The Japs were sinking our 
Higgins boats with their 77-mm. 
guns, and after going over the 
side we had gotten only about 
twenty yards toward the beach 
when we were hit. I was hit in 
the chest but somehow managed 
to make the beach. Luckily for 
me, one of the doctors arrived 
very soon and gave me some 
plasma. I felt a lot better!”

Another Bougainville casualty, 
Marine Corporal Cural Dwight 
Chamberlin of Belle Center, Ohio, 
is quite sure that blood plasma 
played a major part in saving his 
life.

“I was wounded three times in 
the second day’s fighting for Bou
gainville, and Was in such a posi
tion I could not be removed from 
my foxhole until about nine hours 
after I was wounded—twice in the 
right leg and once in the left,” he 
related at the East Bay Naval 
Hospital.

“I was pretty weak when they 
took me to the rear. They gave 
me three pints of blood plasma 1 
and it perked me right up. Take 
it from mej if the people back here 
in our country fully'realized the u.vvu, v*
valde of blood plasma, they thirty-six joints every minute of 
wouldn’t hesitate to make their every working day!

donations.”
And if any further evidence of 

Red Cross blood plasma’s life-sav
ing value is needed, ask Cpl. Wil
liam Frederick Frazier of Water
town, Mass., to tell you how 
twenty pints of plasma flowed into 
his veins.

Cpl. Frazier’s story dates back 
to the battle for Guadalcanal, 
when a Jap machine-gunner put 
bullets through both legs. Badly 
wounded, he was driven in a jeep 
over eight miles of bumpy road 
back to. a headquarters dressing 
station. As soon as they reached 
the station, he was giyen the first 
of his twenty plasma transfusions.

While Navy medicos used peni
cillin to save his legs, they used 
plasma as an aid to save his life, 
the plasma from the blood of 
twenty donors who gave their 
blbod in the comfort of a Red 
Cross Blood Donor Center.

Plasma and serum albumin have 
been called the “foremost life- 
savers of this war” by the Sur
geons General of the Army and 
Navy. Every Army and Marine 
Corps medifcal corps unit carries 
these life-ęavers, as does every 
Naval and Coast Guard vessel 
large enough to include a phar
macists mate among its crew. To 
keep this life-line fully supplied 
in 1944, the Red Cross must col
lect 5,000,000 pints of blood, or

Graikijos ir 
moterys atlieka ne-

Bostonietės Puikiai Atžymėjo 
Moterų Tarptautinę Dieną

Kaip daugeliui yra žinoma, 
jog Moterų Tarptautinė Die- 

i na gimė Amerikoje ir ne iš ko
kių puošnių damų, bet iš varg
dienių mote'rų. Nereikia nei 
aiškinti, kiek vargo ir triūso 
reikėjo pridėti iki ji buvo pri
pažinta tarptautine, o kas na
iviausia, 
apie tai 
jos dėjo 
prakilnų
toj prisidėti prie tarptautinio 
moterų judėjimo, jos smarkiai 
būrėsi į Revoliucijos Dukterų 
organizaciją, manydamos, pa
stos kelią Tarptautinei Dienai. 
Nekalbant apie Sovietų Sąjun
gos moteris, ir kitur: Jugosla
vijos, Fra n ei jos, Belgijos, če- 
choslovakijos, 
Chinijos
girdėtas pareigas šiame kare.

Kovo 8 d. proga, Bostone 
susirinko ir aukštosios klasės 
moterys, plačiai apkalbėję, pa
siuntė’labai jaudinantį sveiki
nimą Sovietų moterims. Gu
bernatoriaus žmona ponia 
Leverett Saltonstall, kalbėda
ma susirinkime, užreiškė, jog 

i Sovietų moterims priklauso 
aukščiausia garbė, kurios da
lyvauja technikoje, medicino
je ir būriuose partizanų, jog 
Sovietų moterys vairuoja 
transporto orlaivius, išnešioja 
sužeistus nuo karo lauko, tūks
tančiai ima dalyvumą su Rau
donąja Armija. Iš 140,000 So
vietinių gydytojų, pusė yra 
moterys ir gal nerastumėt So
vietuose tokių pareigų, kurių 
neatliktų moterys.

Lietuvės moterys irgi gra
žiai atžymėjo Moterų Tarptau
tinę Dieną. Jos, 12 d. kovo, 
turėjo savo parengimą, kalbė
jo K. Pctrikienė iš Brooklyno. 
žmonių susirinko skaitlingas 
būrys. Kalbėtoja pasakė turi
ningą prakalbą, o žmonės aty- 
džiai išklausė. Prie tam buvo 
koncertinė programa. Rusų šo
kikų grupė labai žavėjo pu
bliką; Ig. Kubiliūnas ir Buin- 
din, (gal negerai nugirdau pa
vardę), gražiai padainavo, bet 
man geriausia patiko sesutės 
Giciutės iš Bedfordo.

Aukų surinko $260.
O. Petruškevičienė. *
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Ragina Nebūti Savo Tautos 
Išdavikais

Lietuvos Jaunimas Kovoje
Del Tėvynės Laisves

Mes esame mūsų lietuviškoj pronaciškoj spaudoj skaitę 
apie okupuotoj Lietuvoje veikiančius “savisaugos bū
rius”. Jie perstatomi “patrijotais” ir Lietuvos partizanai 
“banditais.” Dabar gavom lapelį, kuris išleistas ir pa
skleistas Lietuvoje prieš tuos “savisaugos būrius”. Lape
lyje išdėstoma tikrieji tų būrių tikslai ir visi lietuviai 
raginami prieš juos kovoti. Lapelis skamba sekamai: 

a------------------------------------
Šalin Banditiškus “Vietos 

Savisaugos Būrius”!
Jau ketvirtą mėnesį Rau

donoji Armija be paliovos 
veja vokiškuosius grobikus 
iš tarybinės žemės. Per 
trumpą laiką tarybinė ka
riuomenė išvadavo iš hitle
rinių okupantų jungo pusę 
Ukrainos ir žymią dalį Bie- 
lorusijos. Raudonoji Armi
ja nesulaikomai žygiuoja į 
vakarus, ir jos pergalingi 
pulkai kasdien vis labiau 
artėja ir prie Lietuvos. Su 
džiaugsmu ir viltimi visa 
lietuvių tauta žiūri į rytus, 
laukdama savo išvaduoto
jos — Raudonosios Armi
jos.

Tarybinės kariuomenės 
laimėjimų įkvėpti geriausi 
Lietuvos patriotai plečia
kovą prieš hitlerinius oku
pantus. Visoj Lietuvoj au
ga partizaninis judėjimas.
“Žalgirio”, “Vilnia us”, 

“Margirio”, “Už tėvynę” ir 
daugelio kitų Lietuvos par
tizanų būrių suduoti vokie
čiams smūgiai galingu gar
su nuaidėjo visoj Lietuvoj, 
keldami lietuvių tautos pa
siryžimą kovoti prieš vokiš
kuosius okupantus. Visa 
Lietuva — darbininkai, val
stiečiai, inteligentai — pa
deda partizanams, kovojan
tiems už savo brolių laisvę, 
keršijantiems hitleriniams 
žudikams už jų pralietą lie
tuvių kraują ir ašaras.

Išgąsdinti Lietuvos par
tizaninio judėjimo augimo 
ir neįstengdami įveikti vis 
stiprėjančios lietuvių pat
riotų kovos dėl išvadavimo, 
vokiškieji okupantai grie
bėsi naujos klastos: “jie 
pradėjo kurti banditiškus 
“vietos savisaugos būrius” 
ir “specialius kariuomenės 
dalinius” kovai prieš lietu
vių tautos gynėjus —parti
zanus.

Lietuviai!
Nesileiskite hitlerininku 

panaudojami kovai prieš 
savo brolius! Atsiminkite: 
“vietos savisaugos būriai” 
ir “specialūs kariuomenės 
daliniai” kuriami ne lietu
viams ginti, bet vokiškie
siems budeliams ir jų pri
siplėštam turtui saugoti 
nuo lietuvių tautos. Šios 
hitlerininkų kuriamos ban
ditiškos gaujos — tai nau
ja klastinga okupantų prie
monė suvilioti lietuvius į 
savo kariuomenę ir pasiųsti 
juos į tikrą pražūtį Rytų 
fronte.

Broliai lietuviai!
Atsiminkite, kad vokie

čių dienos Lietuvoje su
skaitytos. Kiekvienas, kas 
stoja tarnauti okupantams, 
kas pakelia ginklą prieš sa
vo tautiečius, tampa savo 
tėvynės išdaviku ir atsi
skaitymo su hitlerininkais 
dieną susilauks gėdingo ga-( 
lo, kaip vokiškųjų žudikų 
bendrininkas.

Lietuviai! • Nestokite į 
banditiškus “vietos savi
saugos būrius” ir “specia
lius kariuomenės dalinius”! 
Vieningu p a s ip riešinimu 
sutrukdykite okupantams 
organizuoti naujas banditi
škas gaujas, kaip jūs praė
jusią žiemą sutrukdėte

UŽ LIETUVOS LAISVES

jiems suverbuoti lietuvius į 
esesininkų legionus!

Šalin išdavikiškus “vietos 
savisaugos būrius” ir “spe
cialius kariuomenės dali
nius!” Visi į pagalbą didvy
riškiems partizanams, ko
vojantiems dėl Lietuvos 
laisvės! Visi į pagalbą ar
tėjančiai prie Lietuvos 
Raudonajai Armijai! 
1943 m. spalio m ė n.

K) DĖTI Į PUNDELIUS 
(“KITS”) LIETUVIAMS 
RAUDONARMIEČIAMS

Atsišaukimas į geraširdžius, patrijotingus 
lietuvius

Kaip žinote, Russian War Relief veda smarkų vajų dėl 
sudarymo ir pasiuntimo Sovietų raudonarmiečiams taip 
vadinamų “kits” arba pundelių. Mes irgi norime kuodau- 
giausia tokių pundeliu pasiųsti Raudonosios Armijos 
LIETUVIŠKIEMS PULKAMS. Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komitetas nupirko ir pasiuntė su trečiu dovanų 
siuntiniu lietuviams raudonarmiečiams 225 tokius pun
delius. Bet tai, žinoma, labai mažai.

Su ketvirtu siuntiniu turėtume pasiųsti kelius sykius 
daugiau. Todėl šiuomi ir kreipiamės j visus gerašir
džius, patrijotingus lietuvius prisidėti prie tų mūsų pa
stangų.

žemiau telpa surašąs, kas maždaug turi įeiti į tuos 
“kits” arba pundelius. Dėl tų “kits” įtalpos buvo pasitar
ta su Sovietų Sąjungos Raudonuoju Kryžium ir jis nu
rodė, kurie daiktai yra raudonarmiečiams reikalingiausi.

Bandykite, broliai ir sesutės, patys ant vietos tu(W 
daiktelius supirkinėti, sudėti į popierinius baksiukus /r 
tuojau atsiųsti Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetui. 
O čia mes tuos “kits” sudėsime į dideles medines dėžes ir 
pasiųsime su ketvirtuoju siuntiniu, kuris, kaip jau buvo 
paskelbta, turės būti gatavas apie Gegužės Pirmą. Kai 
kur.tų popierinių baksiukų, tam tikslui padarytų, galite 
gauti vietiniam Russian War Relief skyriuje. Jei nepa
ranku atskirai pundelius siųsti, galite sudėti keletą jų į 
didesnę dėžę ir prisiųsti Komitetui. Ant kiekvieno tokio 
pundelio (“kit”) turi būti jūsų vardas, pavardė ir ad
resas.

Arba, jeigu kurie ilgas valandas dirbate ir pasidaro 
neparanku po krautuves vaikštinėti ir tuos daiktus su
pirkinėti, tai galite atsiųsti mums $2.75, o mes čionai 
jūsų vardu daiktus supirksime ir sutaisysime pundelius. 
Tačiau, kaip matysite iš surašo, į kiekvieną pundelį turi 
įeiti vienas kenas. pieno ir du svarai cukraus. O tuos 
daiktus perkant, reikia turėti racionavimo ženklelius. 
Todėl siųsdami pinigus nupirkimui jūsų vardu “kit,” 
taipgi nepamirškite įdėti reikalingų* ženklelių. Patys tuo 
tarpu apsieikite be jų.

Surašąs, kas turi eiti į “kit”
2—1 lb. boxes of sugar, preferably cube or tablet. If none avail

able—2 lbs. granulated sugar (granulated sugar must be 
boxed or packed in cardboard.)

2—21/? oz. packages dehydrated soup mix.
1— 141/2 oz. can evaporated (NOT condensed) milk.
2- —packages bouillion cubes for broth (10 cubes).
1—51/2 oz. box sweet cookies.
1—1 lb. of very hard candies (NOT peanut bars or milk choco

late). Broad, flat package wrapped in gift paper, and placed 
at top of kit.

1—Small sewing kit (assorted needles and pins rolled in a small mus bet neišdavusią savo 
square of cloth; one spool each of heavy black and white cot- draugų. Prisiminkime Ku-
ton thread (75 yds.); one spool black darning cotton; and 
one packet of buttons on card or thread).

2—Bars white laundry or bath soap (NOT naphta or other 
odorous soaps). Wrap soap in heavy waxed paper so that the 
odor will not permeate the candy.

1—pr. knitting needles (2 needles size 3; 8 to 12 inches long.
1—2^2 yd. roll of 1-inch surgical adhesive tape.
1—6 yd. roll 2-inch gauze bandage.
1—package cigarettes.
1—package pipe tobacco.
1—book cigarette papers.
1—Turkish hand towel.
1—pair adult’s warm work gloves. (Gloves and towel should be 

stuffed in the empty spaces to prevent rattling and possible 
damage during the ocean voyage.)

LIETUVA! PAGELBOS TEIKIMO KOMITETAS,

Per eilę metų Lietuvos 
darbo jaunimas, susibūręs į 
komjaunimo sąjungą, ko
munistų partijos vadovau
jamas, kovojo dėl Tarybų 
Lietuvos. Įsikūręs dar 19119 
metais, kada Lietuvos liau
dis, Didžiosios Spalio Revo
liucijos įtakoje, pakilo į ko
vą dėl tarybų valdžios, Lie
tuvos komjaunimas jau pir
maisiais savo gyvavimo 
metais parodė nepalygina
mos drąsos ir pasiaukojimo 
pavyzdžių. Komjaunimo 
būrys Vilniuje 1919 m. ba
landžio mėnesį pirmasis at
laikė lenkų baltagvardiečių 
puolimą. Prie Alytaus ir 
Ukmergės, prie Panevėžio 

419 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y. mingai papuoštomis mūsų

ir Rokiškio sudėjo Lietu
vos komjaunimas pirmąsias 
savo aukas už tėvynės lais
vę. Po to, kai su vokiečių 
-imperialistų pagalba jau
noji Lietuvos Tarybų Socia
listinė Respublika buvo su
gniuždyta, Lietuvos kom
jaunimas perėjo į pogrin
dį. Tačiau niekad, dargi 
sunkiausiais momentais, 
Lietuvos komjaunimas ne
nuleido savo kovos vėlia
vos. Lietuvos komjaunimo 
įkūrėjas Juozas Greifen- 
bergeris, Lietuvos komjau
nimo Centro Komiteto na
rys R. Čarnis buvo fašistų 
sušaudyti, bet paskutiniai 
jų žodžiai prieš mirtį buvo: 
“Tegyvuoja Tarybų Lietu
va!” Pagal šį savo vadovų 
testamentą kovojo ir veikė 
Lietuvos komjaunuoliai, 
stojusieji į fašistų sušaudy
tų, kalėjimuose supūdytų, 
koncentracijos stovyklose 
nukankintų v y r es niųjų 
draugų vietas.

Atėjo 1940 — 1941 metai. 
Neilgai švietė tarybinė sau
lė viršum Lietuvos. Vos 
spėjo Lietuvos komjaunuo
liai išeiti iš pogrindžio ir 
visu atsidavimu imtis tai
kios socialistinės statybos, 
kai vėl teko pakeisti knygą 
ir plūgą į šautuvą ir išeiti 
į kovą. Klastingai užpuolę 
ir laikinai užgrobę mūsų 
kraštą vokiškieji grobikai 
išžudė ir mirtinai nukanki
no šimtus komjaunuolių. 
Jie gyrėsi su šaknimis iš
rovę komjaunimo dvasią. 
Bet j u/ džiaugsmas buvo 
per ankstyvas. Į išžudytųjų 
ir nukankintų draugų vie
tas stojo šimtai naujų ko
votojų.

Visa, kas yra dora lietu
vių jaunojoj , kartoj, visi, 
kam tėvynės laisvė yra 
brangesnė už atskiro as
mens gyvybę — buriasi 
šiandien aplink Lietuvos 
komjaunimą. Šimtus atsi
šaukimų ir lapelių išplati
no komjaunuoliai okupuo
tos Lietuvos teritorijoj. 
Dažnai ranka rašyti ant iš
plėštų iš sąsiuvinių pusla
pių pasakoja jie Lietuvos 
jaunimui tiesą apie padėtį 
frontuose, apie Raudono
sios Armijos laimėjimus, 
žadina ir šaukia visus į ko
vą prieš okupantus. Nema
ža Lietuvos komjaunuoliai 
prisidėjo ir prie to, kad 
būtų sužlugdyti vokiečių 
mėginimai pravesti Lietu
voj mobilizacijas į darbo 
tarnybą, į vokiečių plėšikų 
armiją.

Didvyriškai kaujasi kom
jaunuoliai Lietuvos . parti
zanų būriuose. Mes negali
me šiandien paskelbti visų 
jaunųjų didvyrių vardų ir 
žygių. Prisiminkime tik 
komjaunuolę Mariją Melni- 
kaitę, didvyriškai pakėlusią 
vokiečių būdelių kankini- 

niskį ir kitus, kurie sutiko 
geriau sudegti, negu pasi
duoti apsupusiems juos vo
kiečiams. Prisiminkime A- 
leknavičių Benediktą, Šus- 
terį, Savičių, kurie žuvo ne
lygioj kovoj prieš okupan
tus, kada‘jiems jau nebeli
ko ne vieno šovinio atremti 
priešų puolimui.

Ateis diena, kai mūsų 
žemė bus nuvalyta nuo vo
kiškųjų budelių, kai viršum 
Gedimino bokšto plevėsuos 
raudonos vėliavos ir iškil- 

sostinės gatvėmis didžio
sios pergalės šventės proga 
pražygiuos visi, kas sun
kiais vokietmečio laikais 
nesigailėdami gyvybės at
kakliai kovojo, kad pagrei
tintų tos puikiosios dienos 
atėjimą. Jų eilėse mes pa
žinsim daug komjaunuolių, 
savo brolių ir seserų, bičiu
lių ir draugų. Lietuvos 
liaudis sužinos ir plačiai iš 
lūpų į lūpas kartos jų var
dus ir žygius, dainiai sudės 
apie juos dainas, poetai 
semsis iš jų žygių įkvėpi
mo. Jie raportuos tėvynei: 
“Sunkių mūšių metu mes 
stovėjome savo poste: tė
vynės labui leidome vokie
čių traukinius nuo bėgių, 
padeginėjom vokiečių san
dėlius, sėjom mirtį vokiš
kųjų okupantų eilėse ir ža- 
dinom viltį, kad netrukus 
susilauksime pergalės.” Ir 
tėvynė atsakys jiems: “Ge
rai darėte, mano sūnūs! 
Jūs atlikote savo<pareigą!”

Lietuvos komjaunuoliai 
ir komjaunuolės! Jaunieji 
partizanai! Vardan šios at
einančios pergalės dienos, 
padvigubinkite . savo pa
stangas, įtempkite visą sa
vo valią ir jėgas kovai prieš 
vokiškuosius okupantus. 
Atsiminkite, kad esate ko
munistų partijos geriausias 
padėjėjas, kad jūs vadina
tės didžiuoju Lenino kom
jaunimo vardu. Pateisinti 
šį didįjį vardą dabar gali
ma tik dešimteriopai susti
printa kova prieš vokiškuo
sius fašistus! Tad į kovą, 
draugai!

M. Stasiūnas.
“Tiesa”

Į Darbą, Brolužiai, 
Sesutės!

Noriu pasikalbėti viešai 
su atstovais Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo, ku
ris atsibuvo gruodžio 18 ir 
19 d., 1943, New Yorke. Su
važiavime atstovų dalyvavo 
322, kurie atstovavo arti 
100,000 organizuotų lietu
vių — tai skaitlinė nema
ža.

Suvažiavimas nustatė 
gaires veikmės ir kad ne- 
pamirštumei atskirai išlei
do pavydale knygelės visą 
eigą suvažiavimo. Knyge
lės vardas: “Artinkime 
Pergalės Dieną”—kaina tik 
10c.

Gerbiamas atstove, būti
nai įsigyk nors 30 knyge
lių ir jas išplatink tarp sa
vo bičiulių, pažystamų, kai
mynų ir 1.1. — tai tavo 
šventa pareiga; tą turi pa
daryti be atsikalbėjimo! 
Tuoj aus, nevilkinant. Ir ne
gana, kad tas knygeles iš
platinsi, bet žiūrėk, paug- 
dink pirkėją knygelės, kad 
atydžiai perskaitytų, pa
studijuotų turinį tos kny
gelės. —

Mūsų atstovų suvažiavi
me dalyvavo 322. Jei mes 
visi atsiraitę rankoves iš 
peties ir nuoširdžiai pasi
darbuosime, tai pasekmėje 
bus ne tik, kad 9,660 kny
gelių išplatinta, bet ir tal
kininkų - pagelbininkų pa
dauginsime priartinti per
galės dieną!

Į darbą,brolužiai-sesutės!
Dr. A. L. Graičūnas.

Neseniai 10 Amerikos 
bei Anglijos, bombanešių 
buvo priversti Šveicarijon 
nusileisti. Jų lakūnai inter
nuoti iki karo pabaigos.

London. — Anglai mirčia 
nubaudė jau 14-tą nacių 
šnipą, O. J. Jobą, gimusį 
Anglijoj iš vokiečių tėvų.

ATSIMINIMAI Iš PRAEITIES
Man kūdikystėj dar būnant, 

mano motinėlė prie ratelio sė
dėdama ir verpdama siūlus, 
pradėjo mokyti mane iš kokio 
tai senoviško lementoriaus rai
des pažinti ir iš jų žodį suda
ryti, nes ji mokėjo skaityti ir 
Aukso Altoriuje tilpusias mal
das! Tai buvo retenybė, kad 
senos moterys galėjo paskai
tyti iš maldaknygių. Ji ir bu
vo išimtis, nes jos tėvas Igno
tas Žilinskas skaitėsi labai mo
kytu, nes turėjo tuo laiku be
veik visas maldaknyges, kaip 
tai: Aukso Altorių, Ražanči- 
nes, Juozapines su skirtingo
mis maldomis, Kantičkas, Va- 
naličką arba sutrauką trumpų 
ištraukų iš evangelijų lietuviš
kai ir lenkiškai. Na, o prie 
tam, jis mokėjo giedoti iš tų 
“kantiškų,” tai numirus ko
kiam turtingesniam ūkininkui, 
atvažiuodavo jo jieškoti vež
tis giedoti. Tai jis ir buvo nu- 
šauktas labai mokytu tarpe tų 
laikų valstiečių ir proletarų.

Tad jo sūnus ir duktė, reiš
kia, mano dėdė ir motina, 
mokėjo paskaityti ant knygų 
ir kaimiečiai vadino juos mo
kytais. . .

Taigi, man įžengiant į 5 
metus amžiaus, motinėlė pra
dėjo mokinti iš dūminėj stuboj 
surūkusio elementoriaus. Ne
žinau, kur tėvo buvo gautas 
dar kūdikystėj jam esant.

Man raides pažinti ir kaip 
jas užvardinti ir iš jų žodį 
sudaryti, tai tik baikos buvo. 
Bet kadangi man vienam, nuo 
kitų vaikų atskirtam, labai 
nuobodu buvo, tai aš vis rei
kalavau, kad mane leistų ten 
mokintis, kur daug mano am
žiaus vaikų derektorius moki
no. Man niekam nereikėjo mo
kėti už pamokas, o už anuos 
vaikus reikėjo mokėti derekto- 
riui nuo kiekvieno vaiko nu
statytą mokestį. Todėl manęs 
ir neleido su visais vaikais kar
tu mokytis, kadangi tiek galė
jo išmokyti namie be jokio mo
kesčio.

Kitą žiemą visgi aš Išreika
lavau, kad mane leistų su vi
sais vaikais kartu mokytis. 
Bet kita nelaimė: ką jis mo
kino anuos vaikus, aš jau tą 
viską mokėjau. Tad jis man 
pasakė: “Tau nereikia moky
tis skaityti, tu užtenkamai mo
ki; ot, galėtum kiek pasimoky
ti rašyti.”

Aš su tuom sutikau. Jis, de
rektorius, mokėjo šiek tiek se
noviškai, daugiau lenkiškai, 
rašyti. Bet ką pasakys tėvai ? 
Ar jie panorės vaiką leisti 
mokytis rašyti? Kas tai matė, 
paprasto tėvo — daržininko— 
čimerninko vaikas mokysis ra
šyti ?! Ar neužtenka, kad mo
ka ant maldaknygių paskaity
ti ? Greičiausia taip atsakys.

Bet visai kitaip išėjo, tėvai 
su tuom sutiko, ir man, ant 
laimės, ten radosi murmuro- 
šleito pusė plytukės, pertrūku- 
sios, likusios nuo bažnyčios 
stogo, kaip šleitu dengė. Tė
vas turėjo parsinešęs oblių 
geležim paaštrinti. Derekto
rius iš žąsies sparno plunks
nos padarė plunksną, iš krei
dos suskuto atramento ir taip 
pradėjau rašyti!

Kodėl aš savo praeitį norė
jau priminti? Todėl, kad nors 
prie tokių sunkių aplinkybių 
man teko mokytis rašyti, o vis
gi išmokau, nors ne nuo to 
žmogaus, kuris mane pradė
jo mokyti ir nesuteikė jokių 
rašybinių taisyklių, nes, kaip 
dabar man aišku, jis jų ir ne
žinojo. Aš surašydavau laiškus 
sau ir kitiems ir labai girdavo, 
kad aš labai gerai rašau, ži
noma, žodžių skambėjime ir 
minčių išdėstyme gal ir buvo 
gana gerai, bet kas link rašy
bos ir gramatikos, tai kitas 
klausimas, — ne tik kad aš to 
nežinojau, bet ir iš inteligen
tijos mažai kas žinojo. Nes 
lietuviškos gramatikos dar ne
buvo, o rašyba ir nebuvo pri
imta vienoda. Knygos ir laik
raščiai, kokie tuo laiku buvo, 
kožnas rašė skirtingai, iki ant

galo nusitarė priimti visiems 
vienodą rašybą.

Pradžia mano bendradar
biavimo laikraštijoj, kaipo ko
respondento, pasirodė 1892 
m., Vienybėj Lietuvninkų, pra
dėjus A. M. Milukui ją reda
guoti. Tai jau prabėgo 51 me
tas, o aš dar vis mokinuosi šį 
tą tinkamiau parašyti. Bet pil
nai žinau, kad dar daug kas 
reikės mokytis, nes mokslui 
nėra galo. Dabar tikrai aš ne
galėčiau pasakyti, ar aš mo
kinau save? Ar atlikau, kas 
man būtinai reikėjo atlikti? 
Ar aš kitiems darbininkams 
daviau pamokas, ko nuo ma
nęs reikalavo? Todėl aš ir 
šiandien skaitau už priedermę 
ne tik kitus mokyti, bet ir pa
čiam dar mokintis.

Kadangi šiandien yra mo
mentas visa-pasaulinio žmoni
jos persikeitimo į gyvenimo 
naują formą, tai ją ir reikia 
pažinti.

Darbininkams patiems būti
nai reikia palaikyti savo spau
dą, kurioje būtų rišami dienos 
klausimai.

Daugiausia ir eina tas 
sprendimas kovos, ar pasauli
nis imperializmas toliau vys
tysis dar į žiauresnį baisūną, 
ar pats imperializmas galą 
gaus?

šituos klausimus teisingai 
rišant galima' rasti tik pačių 
darbininkų spaudoj. Ir tik pa
tys darbininkai tą spaudą 
privalo saugoti nuo nukrypi
mo į atbulą pusę. Susipratu
sių darbininkų užduotis stu
dijuoti savo spaudą ir saugoti 
nuo visokių šarlatanų, kad 
prie jos prisiplakę nesudarky
tų, kaip jau daug kartų yra 
padarę su pirmiau darbininkų 
įsteigtais laikraščiais. Darbi
ninkai likdavo apvilti ir patys 
savo reikalų priešais pasida
rė.. .

Prie pabaigos štai dar ką 
turiu priminti. Atsiranda ir to
kių mūsų brolių darbininkų, 
kurie per keletą metų skaitė 
savo spaudą, jau nudavė vi-*; 
dutiniai klasiniai apsitašę, bet 
štai, lyg kokio negero vėjo už
pūsti, pertraukė skaitę tą 
spaudą ir net liko skolingais 
už metus ar daugiau. Gėda to
kioms darbininkams už tokį 
elgesį, nes nejučiom jie lieka
si tarnais savo išnaudotojų.

Man atrodo, kad tokie dar
bininkai, kurie jau skaitė sa
vos klasės raštus per kelis me
tus, ne tik kad galėjo savo 
protą geriau išlavinti, bet ir 
neskaitančius saVo brolius ir 
draugus pamokinti, kaip su
prasti ir pilnai pažinti savo 
klasę ir jos vargus.

J. Ramanauskas.

Vokiečių Tanky, Lėktuvų ir 
Laivų Nuostoliai

Maskva. — Raudonar
miečiai kovo 15 d. visuose 
frontuose išmušė iš veiki
mo bei sunaikino 48 nacių 
tankus ir nušovė 42 jų lėk
tuvus.

Sovietinės jėgos nuskan
dino Barents Jūroje vienų 
vokiečių transporto laivų 
7,000 tonų, keturis ' kitus 
laivus, septynis motorinius 
laivukus ir tris karines 
žvalgybos valtis.

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

NUGAROS A 
’/ĮVERŽIMAS
Į Johnson’s Red Cross Plaster I 
J padeda atliuosuot nugaros I 

skausmus ir kitus raume- ■
I nų skausmus ir gėlimus, ■
■ dėl šių priežasčių— ■
I • Palaiko ir priduoda kūnui ■
■ iiluniOH. / B.*.
■ • Suteikia spaudimo ir atramos. ■
■ • Patiekia švelnaus vaisto be ■ 
H dvoko ar drabužiu sutepimo. B 
I • Duoda nuolatinj nejuntamą B
■ maaaž*. B

Red Cross Plaster



r

Ketvirtas Puslapis 1 r’nr™" Laisvi, Lithuanian Daily Newl

AUDRŲ PAGIMDYTI
2-11-44 N. OSTROVSKIS —27—

Antradienis, Kovo 21, X944

Detroito Žinios

(Tąsa)
—Pas tėvą negalima—jis turi svečių. 

Duok šen! — Olesė paėmė lapelį iš jo 
rankų.
• Įsakymas buvo atspaustas lenkiškai ir 
rusiškai. Greitai peržiūrėjusi, Olesė atsi
gręžė į Andriejų:

—'Neik paskui mane, aš tuoj sugrį
šiu... — Ir nubėgo į namą. Andriejus 
pralinksmėjo. Matyt, reikalai gerėja. 

Pasisukęs nugara į vėją, iš džiaugsmo 
pradėjo sukti didžiulį papirosą.

Kambaryje įtemptai klausėsi. Rajevs- 
kis pamažu iš eilės skaitė:

— “Pirmasis paragrafas. Lenkų tau
tos valia nuo šios dienos visa šalies val
džia priklauso legionininkų štabui.’’

— Ar matėte? Įlindo į Ukrainą ir įsa
kinėja lenkų tautos vardu! — sušuko 
sujaudintas Ostapas Ščabelis, juodbru- 
vis gražuolis, kūjininkas iš geležinkelio 
dirbtuvės.

— Įdomu būtų juos paklausti, kada 
jie atsiklausė lenkų tautos? — staiga 
atsistojo grakštusis Metelskis, ir jo aky
se subangavo įniršimas.

— “Antrasis paragrafas. Skelbiu mie
ste apsiausties metą. Nuo septintosios 
valandos vaikščioti gatvėse draudžia
ma. Nusikaltusieji bus sušaudomi.”

— “Trečiasis paragrafas. Be mano 
leidimo draudžiami visi susirinkimai, su
eigos, susibūrimai. Asmenis, pastebėtus 
agituojant prieš- vadovybę ir suorgani
zuotą valdžią, įsakau sušaudyti vieto
je.”

— Oho!
— *Tuoj matyti vilkų viešpatija!
— Nieko sau “lenkų tautos valdžia”!
— O tos pačios lenkų tautos kaip vel

nio bijo!
— “Ketvirtasis paragrafas. Įspėju, 

jog kiekvienas jėgos pavartojimas prieš 
Lenkijos piliečių valdomas sritis ar tur
tą bus laikomas plėšimu, ir su grobikais 
bus pasielgta kaip su plėšikais.”

— Aha! Nuo to būtų ir pradėję!
— Tautos kažkas nematyti, o dvari

ninko rimbas, štai, ir išlindo, — sugau
dė Čobotas.

— Apie žemę dar tyli, kad žmonių ne
sukeltų. Yra laiko — žiema.... — pasa
kė Vorobeika.

— O valdomosios sritys, kaip tau at
rodo? — pasisuko į jį Ščabelis.

— Skaitau toliau. “Penktasis para
grafas. Skelbiu lenkų savanorių telkimą

į naujai sudaromus dalinius. Kiekvie
nas savanoris gauna išlaikymą, aprangą 
ir penkiasdešimt markių per mėnesį.”

— O kas toliau? — nerimavo Kova- 
la. ■•( - • '• U j $1*0:

— Toliau? “Vadovybė kovos prieš bol
ševikus, kaip prieš pačius pavojingiau
sius lenkų valstybės priešus. Pastebėtus 
priklausant bolševikų partijai įsakau 
tuoj perduoti karo lauko teismui ir bylą 
išspręsti per dvidešimt keturias valan
das.”

— Tai jau specialiai mums!
— Pas juos ilgai šiame pasaulyje ne

pagyvensi.
Čobotas visus penkis pirštus žiau

riai sukišo į savo tankius plaukus.
— Kas ten toks greitas? — paklausė 

jis.
Rajevskis pasižiūrėjo į parašą.
— Pulkininkas Mogelnickis.
Minutę kambaryje buvo tylu. Rajevs

kis padėjo įsakymą ant stalo.
— Aš manau, draugai, kad dabar vis

kas aišku?
Čobotas niauriai šnarpštė, užsižiū

rėjęs į langą.
Rajevskis permetė akimis visus, ir jų 

akyse nerado nei baimės, nei sumišimo.
“Geri vyrai pasitaikė.”
Rimti darbininkų veidai. Šiek iiek pa

niurę. Ščabelis ne pagal metus rūstus. 
Vorobeika kažko liūdnai susimąstė. Šča
belis ir Vorobeika nežinojo, jog Kovala, 
Čobotas ir daktaras Metelskis yra Rev- 
komo nariai. Jiems tiktai vienas Rajevs
kis buvo jo atstovas.

Rajevskis priėjo prie šeimininko.
— Reikia pasiųsti vaikus į miestą pa

sižvalgyti, kas ten dedasi. Tegu Rai
mondas su tavo dukrele nueina.

— Gerai. Tuoj pasakysiu.
— Dabar mes pasikalbėsime, kas 

kia daryti, — pasiūlė Rajevskis.

gėrimai už
Įžanga $1.00.

trys 
rengiasi persta- 

Lietuvių 
“Pepita” 
veikalas

loštas De- 
s pančiai

lietuviams bus 
pamatyti gra- 

A Ivinas.

rei-

Olesė pribėgo prie Ptachos.
— Einame į miestą, bjaurybe! 

vaikščiosim, pasižiūrėsim, kas ten 
si.

Kai jie kopė į kalną, ji griežtai

Draugijų Svetainės Parengimas
Kovo 26 d. Draugijų svetai

nes komitetas rengia šaunią 
vakarienę ir šokius, savo sve
tainėj, 4097 Porter St. Kadan
gi dabar svetainė yra išgražin
ta ir viskas pagerinta, kad 
kiekvienam yra smagiau atsi
lankyti, o tas viskas kainavo 
daug lėšų, todėl ta proga sve
tainės komitetas, keturių org., 
rengia šaltą vakarienę, veltui 

įžangos t i kietą.
Bus ir šokiai, 

vakare.
Bendras Parengimas.

Baland. 23 d. westsides 
organizacijos 
tyti operetę “Pepitą,”
Svetainėj. Operetė 
yra gražus muzikalis 
ir jau senai buvo 
troite. Aido Choras
rengiasi su gerai lavintais ak
toriai ir dainininkais. Detroito 
ir apylinkės 
puiki proga 
žią operetę.

LLD 52 Kp. vm 'Metų 
A tskaita.

Aš manau, kad kiekvienam 
LLD 52 kp. nariui bus žingei
di! žinoti, kiek darbo yra įdėta 
į veikimą šios organizacijos, ir 
kaip stovi finansai 1943 metų. 
Aš nuo savęs patarčiau, kad 
nariai šią atskaitą pasilaikytų 
iki kitų metų pradžios ir galė
sime palyginti ar veikimas eina 
geryn, ar prastyn.

1942 m. naujų narių gauta 
31, o viso narių buvo pradžioj 
1943 metų 209. 1943 m. gauta 
50 naujų narių; viso narių tu
rėjo kuopa 230. Skaičius naujų 
narių ir abelnai skaičius narių 
paaugo.

Finansinis stovis pabaigoje 
1943 m.: Abelnų jeigu $617.29, 

liko turto

gauta. $129.60. Naujų narių 
įrašė 1943 m. Jonas Luobikis 
33, M. Alvinienė 10, Juozas 
Gugas 7, viso 50. Literatūros 
išplatinta per Joną Luobikį už 
$37.70, per. Alvinienę už $25.- 
20. Viso $62.90.

Kalbant apie kuopos narių 
veikimą, mes ir laikraščių vaji- 
ninkių negalime pamiršti, nors 
vajininkės garsinasi savo var
du, bet mes skaitome už garbę, 
kad šios kuopos narė Vera 
Smalstienė jau antras laikraš
čių vajus siekia aukščiausią 
laipsnį darbe. Taipgi Marė 
Smitrevičienė pirmesniuose lai
kraščių vajuose yra gavus pir
mą garbės dovaną už jos ener
gingą pasidarbavimą ir 1943 
m. ji pralenkė visų kolonijų 
vajininkus ir laimėjo antrą do
vaną. Todėl, mes džiaugiamės, 
kad kuopa turi savo tarpe to
kių narių aukų rinkime, litera
tūros platinime, laikraščių va- 
jininkių ir naujų narių verbuo
tojų! Todėl, aš nuo save kvie
čiu visus narius ir nares dirbti 
per 1944 metus kuopoje virš 
paminėtus darbus, kad kitų me
tų pradžioje darbo vaisiai būtų 
dar geresni, negu 1943 metų!

Fin. Sekr. J. K. Alvinas.
Vieša Padėka Nuo 'Moterų 

Kliubo.
Lietuvių Moterų Pažangos 

Kliubas kovo 5 d. turėjo su
rengęs parengimą su koncerti
ne programa, scenos vienaveik
smiu veikalu ir prakalba, 
proga buvo 
paminėjimui
terų dienos, kuri pripuola kovo 
8 dieną.

Prie surengimo vienos mote
rys ar kliubietės negalėjom ap
sieiti be pašalinių draugų ir 
draugių pagelbos, nes reikėjo 
prašyti draugų dėl lošimo sce
noje/ scenos parengimo ir daug 
kitų darbų. Draugai vyrai 
draugiškai pagelbėjo, rodosi, 
net būtų nepakankamai tik iš
tarti ačiū, bet tik tiek tam sy
kiui mes galime pasakyti už jų 
pasitarnavimą.

Pirmiausia noriu pažymėti, 
kad scenos veikime pasidarba
vo eastsaidietis kriaučius Jonas 
Vaitkus, jis ne tik buvo geras 
lošėjas, bet taipgi sumokino tą 
veikaliuką, kaipo režiseris. Kiti 
mūsų lošėjai B. Birštonaitė ir 
Elold Zigmantas, jie yra jau
nuoliai, ir jiems lietuvių kalba 
netaip lengva, kaip amerikoniš
ka, bet jie savo roles gerai mo
kėjo ir tinkamai vartoja lietu
vių kalbą.

Kiti lošėjai buvo Jurgis 
Nausėda, Juozas Palukaitis, 
pna Demskienė, jų lošimas tu
rėjo įvairumų ir atliktas gerai. 
Veikaliuko prirengimu rūpino
si kliubo valdyba, bet daugiau
sia triūso pridėjo Ona Krakai- 
tienė, kaipo suflioris, nes buvo 
vos trys savaitės laiko veikaliu
ko sumokinimui. Todėl, jeigu 
ir buvo kokių trūkumų lošime, 
tai negalima kaltinti nieko, nes 
visi darbo žmonės, negalėjo 
daugiau,'kaip tik sykį į savaitę 
susieiti daryti pamokas.

Toliau turiu tarti ačiū Zig
mantui Ramanauskui už tinka
mą prirengimą reikmenų ir 
.scenerijų; Kazimierui Pocevi- 
čiui ir Jonui Kašinskui, nes jie 
aukavo po pusbačkį alaus dėl 
šio parengimo. Draugas Poce- 
yičius sakė, kad už jo auką, 
kaip jis numirs, tai Moterų 
(Choras padainuos, bet Moterų 
Kliubas nori, kad d. Pocevičius 
ir d. Kašinskas dar būtų ilgai 
sveikas ir gyventų. Taipgi, 
draugai Jonas ir Petronė Stak- 
vilai aukavo 
Draugai dirbo 
Nausėda ir P. 
rių vardų net 
siems ačiū!

Vakaro programa nesibaigė 
su veikalo lošimu, buvo dainų 
puiki programa, kurią išpildė 
Moterų Pažangos Choras ir ke
letas solo, bei duetų. Visa pro
grama atlikta labai gražiai. 
Pertraukoje kalbėjo chicagietė

d. A. Jonikienė. Ji specialiai 
buvo kviesta pasakyti prakal
bą, bet gaila, kad taip progra
ma buvo sustatyta, kad jai rei
kėjo kalbėti pertraukoje, tai 
negalėjo kalbėti tiek, kiek ji 
buvo pasirengus, turėjo trum
pinti. Prie to, kas nors iš na
rių ant scenos ragino kalbėto
ją, kad greit baigtų prakalbą. 
Tai labai blogas 
narės daro, kaip 
Kalba buvo labai

šį sykį žmonių
daug, bet biznio gaspadinė K. 
Kraptaučienė, darbininkai ir 
darbininkės prie patarnavimo 
dirbo sunkiai. Todėl, visiems 
bendrai tariu ačiū už draugiš
ką pasidarbavimą dėl Moterų 
Kliubo. M. Alvinienė.

L.M.P. Kliubo ir scenos pirm.

dalykas, kad 
kas sumano, 
svarbi.
nebuvo per-

Pasi- 
deda-

pasa-

—Tu turi susitaikyti su Rajevskiu, 
šiaip, aš su tavimi—niekur! Jei nebūtum 
buvęs kvailas, būčiau papasakojusi, ko 
čia tas vaikinas.

Ji nubėgo prie būdelės.
(Bus daugiau)

Pittsburgho Žinios
Kovo 26 d. įvyksta Pitts

burgho ir apylinkės lietuvių 
konferencija, reikale Lietuvos 
žmonių šelpimo. Tai be galo 
svarbus ir greito veikimo .klau
simas.

Visiems žinomi Hitlerio ir jo 
•pasekėjų žvėriški planai. Tai 
jis savo knygoj “Mein Kampf” 
paskelbė, būk vokiečių tauta 
yra rinktinė, geresnė už visas 
tautas ir todėl kitos tautos yra 
tik trąša, kad vokiečių tauta 
gerai augtų ir bujotų. Ir su 
tuo tikslu jie užpuolė kitas ša
lis, kad jų žmones pavergti, 
kad išnaikinti tuos, kas tam 
priešinasi. Su tuo tikslu jie už
puolė Tarybų Lietuvą, apipie
šė, apvogė ją, daugybę žmonių 
išžudė ir šimtus tūkstančių iš
vežė į Vokietiją sunkiems dar
bams.

Lietuvą seniau puolė vok ie
čių kryžiokai, dabar ją laiko lių gyvenimą 
pavergę naciai. Lietuvos 
nės badu miršta, o naciai iš jų 
tik tyčiojasi, džiaugiasi iš žmo
nių nelaimių ir kančių. Jie su
pranta, kad kai daugiau žmonių 
badu miršta, tai daugiau vie
tos lieka vokiečiams.

Taigi, mūsų senoj tėvynėj 
Lietuvoj labai daug žmonių žus 
nuo vokiečių, o kurie išliks gy
vi, tai jiems reikės maisto ir 
drabužių. Tiesa, Amerika, So
vietų Sąjunga stengsis gelbėti 
žmones nuo bado ir šalčio, bet 
visų negalės tinkamai aprūpin- X A •

tiems lietuviams, kurie 
į Sovietų Sąjungą yra 
traukę, o kada ateis laikas, ka
da Lietuva bus išlaisvinta iš po 
vokiečių, tai tada tiesiai siųsti 
tą viską Lietuvon. Gi Lietuvos 
išlaisvinimas jau yra ne už kal
nų. Mums reikia dabar veikti, 
ruoštis, rūpintis, kad kada pla
čiai pagalbai kelias atsidarys, 
kad jau turėtume drabužių, 
maisto ir kitų reikmenų gata
vai.

Jau du Amerikos lietuvių 
siuntiniai pasiekė lietuvius, gy
venančius giliai Sovietų Sąjun
goj. Jie 
dėkuoja 
nys jau 
mas.

pasi-

džiaugiasi tų gavę, jie 
mums. Trečias siunti- 
kclyj, ketvirtas ruošia-

žmo-

Taigi, gerbiamieji, kurie tik 
suprantame Lietuvai pagalbos 
reikalą, kurie tik užjaučiame 
vargingą ir tragingą mūsų bro- 

Lietuvoj, .kurie 
nors ir su kuo 

jų pagalbai, tai 
L. M. D. Svetai- 
St., Pittsburghę,

■t:

Amerikos lietuviai, suprasda
mi tą žmoniškumo pareigą ir 
meilę savo broliams ir seserims, 
gali daug pagelbėti, teikdami 
aukų, rinkdami ir aukodami 
maisto, drabužių ir kitų reik
menų, dabar teikiant pagelbą

lietuviai būtų suju-
dę, metęsi i tą darbą, tai daug 
daugiau jau būtume nuveikę.

Nepaisykime tų, kurie ken
kia karo laimėjimui, kurie ne
nori padėti lietuviams kovoto
jams, Lietuvos, išlaisvinimui, 
lai jie sau skleidžia nacių pro
pagandą prieš Amerikos talki
ninkę Sovietų Sąjungą ir ver
kia prie savo fašisto Smetonos 
kapo!

Dabar aiškiai pasirodo, kas 
yra Lietuvos liaudies draugas 
ir kas priešas. Pamename, kaip 
jie džiaugėsi Hitlerio užpuoli
mu ant Lietuvos! Matome, 
kaip jie įdūkę ir nusiminę, ka
da jų “dėdės” Hitlerio armi
jas daužo Lietuvių Pulkai ir 
didvyringa Raudonoji Armija, 
o Amerikos ir Anglijos armijos 
ruošiasi kirsti smūgį iš kitos 
pusės. Dirbkime visi, kam 
brangi laisvė Amerikoj, kas 
nori matyti ^laisvą Lietuvą, kas 
nori padėti vokiečių išvargin
tiems Lietuvos žmonėms.

J. D. Sliekas.norime kuom 
nors prisidėti 
visi ateikite į 
nę, 142 Orr
kovo 26 dieną, 1 vai. po pietų 
ir padėkime padaryti gerus ir 
praktiškus planus, kaip geriau
siai ir pasekmingiausiai galė
tume teikti Lietuvos žmonėms 
pagalbą.

Tiesa, vietos smetoniški fa
šistai dūksta ir į pasiutimą ei
na, Juomet jie girdi ir mato, 
kad pažangūs lietuviai rengia
si prie šios konferencijos, bet 
laisvę mylinti žmonės, norinti 
karo pergales, neturi jų paisyti. 
Matote, kaip mes griebėmės šio 
darbo, sudarėme pundelių ir 
aukų tvarkymo komitetą, ir 
jau mūsų darbo vaisiais tūks
tančiai lietuvių džiaugiasi, gavę 
iš mūs pagelbos. O jeigu visi

PUCHEU NUSMERKI- 
MAS PATVIRTINTAS
Alžyras. — Karinis ape

liacijų teismas patvirtino 
pirmesniojo teismo sprendi
mą, kuris nusmerkė sušau
dyt buvusį Vichy Franci jos 
ministerį Pierre Pucheu, 
kaipo nacių sandarbininką, 
o francūzų išdaviką.

KETVERIUKAI IR PEN- 
KIUKAI ARGENTINOJ
Buenos Aires. — Nese

niai Argentinoj viena mo
tina pagimdė penkis kūdi
kius tuo pačiu pradėjimu; 
o dabar gimė keturi kūdi
kiai kitai argentinietei.

ši 
panaudota kaipo 
tarptautinės mo-

dėžutę cigarų 
čekruimy — G 
Gyvis, kaip ku 
neįsitėmijau, vi

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

išmokėta 
kiekvienas 
duoklių ir

išeigų $493.92, ižde 
$123.37.

LLD. Centrui 
$274.45. Kadangi, 
narys moka prie
15c kuopos ir apskričio lėšoms, 
todėl abelnų mokesčių buvo 
$309.40. Literatūros parduota 
už $62.90. Iš kuopos iždo išau- 
kauta $55.00. Aukų surinkta 
per LLD 52 kp. pirmininkę ir 
iždininką $459.30, 
jus aukas, kuopos 
do $514.30.

Tas rodo, ką
gali nuveikti, jeigu tik yra kam 
veikti. Aukų rinkime daugiau
sia pasidarbavo kp. pirm. M. 
Alvinienė, kuri surinko $329.- 
70; per kp. ižd. A. Gotautą

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tei. Virginia 7-4499

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 

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

organizacija

arba sudė- 
atskaita ro-

o

<i <f>

< > <♦>

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661
>
MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

sunkus pristatymas anglies.

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

< >

< t>
< >

>(

O

»

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

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

<♦>

<♦>

<♦>

<♦)

<f>

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

<♦>

O

4”

4*

4*
GREEN STAR BAR & GRILL ?

Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. & 

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

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

■
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Haverhill, Mass
Kovo 5 d. Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo kuopa su
rengė prakalbas; tai jau tre
čios prakalbos iš eilės, ši orga
nizacija yra didelė, turtinga 
ir smarkiai auga.

Kalbėjo draugas J. Gasiu- 
nas, jis pasakė gerą prakalbą, 
aiškino pasaulinius įvykius ir 
Lietuvos okupavimą per vo
kiečius nacius. Dabar Lietuvos 
žmonės yra nelaimingoj padė
tyj, vokiečiai atima nuo jų 
maistą, drabužius, žudo juos 
ir veža Į Vokietiją katorgos 
darbams.

Jis sakė, kad Amerikos lie
tuviai gali daug padėti lietu
viams, gyvenantiems giliau So
vietų Sąjungoje, kurie kovoja 
už Lietuvos laisvę ir kada Lie
tuva bus išlaisvinta, tai tada 
savo broliams, seserims, te

ik vams ir motinoms Lietuvoje. 
Taigi, dabar gelbėkime Lie
tuvos žmones, drabužių auko- 

• darni ir pinigų.
Ir kas gelbės Lietuvos žmo

nes, tas gelbės ir bendrai karo 
išlaimėjimui prieš mūsų prie
šus, tas padės sumušti fašiz
mą, grąžinti pasauliui pasto
via taika. V. C. K.fr *

Japonų radijas tik dabar 
paskelbė, jog Amerikos 
submarinas pernai spalių 
mėnesį nuskandino didelį 
keleivinį Japonijos laivą 
Congo Maru.

Philadelphia, Pa.
Po Miestą Pasidairius

Kovo 12 d., Lietuvių Litera
tūros Draugijos 10-ta ir 141- 
ma kuopos bendrai rengė ban- 
kietą, kuris puikiai pavyko. 
Valgiai buvo geri: Silkė, ape
titui paakstinti, namie darytų 
dešrų, šinkos ir įvairių daržo
vių. Visko buvo pakankamai. 
Dalyviai buvo pilnai pasiten
kinę ir klausė, kada vėl įvyks 
tokis šaunus parengimas.

Turėjime svečių ir iš toliau, 
iš Gibbstown, N. J., Senas Vin
cas, iš Merchantville, N. J., 
Bekampiai, iš Chesterio Po
cius ir Šlajus.

A. Kušleikiene, E. Mulokiū- 
tė ir A. J. Smitas pardavė ne
mažai brošiūrėlių. Raudona
jam Kryžiui aukų surinkta virš 
$36. Aukotojų vardai bus pa
skelbta vėliau.

Ona Kundrotienė neseniai 
sugrįžo iš ligoninės po opera
cijos, dar ne pilnai susveikus. 
Kundrotai užlaiko valgių ir 
groserio krautuvę, 4009 O St., 
Prenumeruoja Laisvę.

Draugė Tureikienė papasa
kojo keistą įvykį. Tūlas laikas 

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE

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

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

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

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

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

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.

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

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

Multi Vitamin Ir Mineralai; 161 tabletėlės, kaina $2.35. Bet jeigu pirksi šį 
mėnesi, gausi už $1.75, 60c sutaupysi. •

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

atgal miesto tvarkdariai su
areštavo karčiamos savininkus 
ir kelis desėtkus svečių. Ne
pilnametes mergaites tuojau 
paleido namo, o kurios buvo 
21 metų ir aukščiau — sulai
kė. Jos labai nustebo tokiu po
licijos elgesiu. Vėliau paaiškė
jo priežastis. Už valandos ki
tos atsirado registrantai ir vi
soms įsakė užsiregistruoti re- 
publikonų partijos balsuoto
jom, priešingai, grąsino baus
me. Visas suregistravę palei
do namo.

Tai šitaip republikonų par
tijos mašina, kuri valdo mies
tą su virš 62 metai, pasilaiko 
galioje.

Juozas Ivanauskas, Muzi
kali© Namo Pašalpos Kliubo 
užrašų raštin. aukojo $1 pun
deliams. Apgailavo, kad nega
lėjo dalyvauti bankiete.

S. V. Ramutis.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

ar našlės, nuo 30 iki 40 m. amžiaus. 
Pageidaujama, kad vientik lietuvės 
atsišauktų. Esu vaikinas dar neve
dęs. Prašau kreiptis po sekamu an
trašu. Laiške suteiksiu daugiau in
formacijų. Juozas Bulota, 610 S. W. 
8th St., Washington, D. C.

(65-70)

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

(62-67)

Svarbus Paaiškinimas
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, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj. Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų gėlimo, užsiviet- 

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

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

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

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

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

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuvė — 614 *4 Zion St.

HELP WANTED—MALE 
' REIKALINGI VYRAI

PAKUOTOJAI 
SANDĖLIO DARBININKAI

Reikalingi lengvam darbui mūsų sandėlio 
kambaryje.

5 DIENŲ SAVAITĖ—40 VALANDŲ
GERA ALGA. GREITI PAKILIMAI

McCRORY STORES, 
76—9th AVĖ., N.Y.C.

(68)

ALCOA Reikia Darbininku
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, norintis mokyti! 
gali atlikti šį darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais
Kreipkitės Kasdien 

8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

U.S. EMPLOYMENT SERVICE
of the

War Manpower Commission
šeštos lubos

Bank of Manhattan Bldg.,
Queens Plaza Long Island City

arba 87 Madison Ave., 
(28th St.) Street office

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimų. (67)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

46 VALANDŲ SAVAITĖ
$30 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 

Su reguliariais pakilimais 
Senai įsteigtoje gaminimo įstaigoje.

Kreipkitės
205 WATER ST., BROOKLYN
Iš būtini) darbų reikia paliuosavimo. 

_________________________________________ (70)

VYRAS—$10 f SAVAITĘ
Valgis ir uniformos nemokamai. Mokytis dar

bo aukštos klasės restaurante.
Patyrimas nereikalingas. 
STARK’S RESTAURANT

2441 Broadway (kamp. 90th St.)
(67)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI—MOTERYS 
STATYTOJAI 

GYJŲ PLASTIKŲ 
48 VALANDŲ SAVAITĖ

Greiti Pakilimai 
Nuolatinis Darbas Dabar ir 

Po Karo
BRAUN MFG. CO. 

92-50 60th AVĖ., 
ELMHURST, L. I. 

Woodhaven Blvd. Stotis ant 8th Avė. Subvės.
(68)

SODA FONTANŲ 
DARBININKAI

MERGINOS PRIE SODĖS 
MERGINOS PRIE SANDVIČIŲ 

VYRAI PRIE SODĖS
VYRAI PRIE SANDVIČIŲ

VIRTUVES DARBININKAI
PATYRŲ

Taipgi 
Pradiniai mokinami ir apmokamai
PILNA ALGA laike inokinimosi.

Matykite MR. SHIELDS

WHELAN DRUG. CO.
165 WEST 46th St. (PRIE B'WAY) Rm. 311

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

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

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

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

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

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

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

Kantičkos Apie Keplos Kančias 15c 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

PIRKITE KARO BONUS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAS
FABRIKO DARBAS 

40 VALANDŲ (DIENOM) 
$28 I SAVAITĘ 

VIRŠLAIKIAI, JEI PAGEIDAUJAMA 

GUIDE PRINTING CO. 
216 EAST 45th ST.

(67)

VYRAI—VYRAI 
BENDRAM FABRIKO DARBUI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

PROGOS PAKILIMAMS IR VIRŠLAIKIAI 
Geros Darbo Sąlygos, Patogumai Užkandžiam 

HENRY HEIDE, INC.
Employment Dept.

84 Vandam St. (7th Ave. sub. iki Houston ar 
8th Ave. sub. iki Spring)

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

_________________________________________ (71)

SKAITYTOJAI
$35 f SAVAITĘ Iš 5 DIENŲ 

PREMIER ESSEX LINEN SERVICE 
410 EAST 34th ST.

(68)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI 

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

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

(67)

VYRAI
BŪTINAI PRAMONEI 

REIKIA SEKAMAI

BUFFERIŲ
APVALYTOJŲ

MALIAVOTOJŲ
Maliavotojų Pagelbininkų

STALIORIŲ
DIE NUSTATYTOJŲ

ELEKTRIKŲ
Flaterių Pagelbininkų
Sandėlio Tvarkytojų 
Mašinų Operatorių 
PAGELBININKŲ

MAŠINISTŲ 
ŠRIŪBŲ MAŠINŲ
NUSTATYTOJŲ

Kavalkiukų Atrinkę j ų
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

AMERICAN 
SAFETY RAZOR

CORP.
62-76 Lawrence St., Brooklyn

(71)

VYRAI
FOUNDRY DARBININKAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

AUKŠTA [ VALANDĄ MOKESTIS!
VIRŠLAIKIAI!

Puikiausios Darbo Sąlygos

REIKALAUJAMA ĮRODYMO PILIETYBĖS 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo

STEEL & TUBES DIVISION 
REPUBLIC STEEL CORP.

72 SCOTT AVE. BROOKLYN

ARTI FLUSHING IR METROPOLITAN
CAR LINES

TAIPGI JEb’FERSON ST. STOTIS ANT 
14th ST. SUBVĖS

(67)

VYRAI - BERNIUKAI
BENDRAS FABRIKO 

DARBAS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Padėti Prie Išsiuntimų ir 
Priėmimų.

Duodama Uniformai
GERA ALGA

LAIKAS IR PUSĖ Už 
VIRŠLAIKIUS

Patogu Visom Subvėms

GEORGE W. LUFT
CORPORATION

34-12 36TH AVENUE 
LONG ISLAND CITY.

________________________________________(71)

CHEMICAL OPERATORIAI
KĄ MANOTE APIE POKARINI SĄU 

DARBĄ? z
Mūsų Kompanija Yra Virš 100 Metų Senumo. 
Sis Fabrikas Yra Išdirbęs Nuo 1875 Be Su
stojimo. Mums Dabar Tuojau Reikia Apie 15

Vyrų ir Karui Pasibaigus Gal Reikės 
50 Vyrų Daugiau.

American Dyewood co.
MAIN and JORALEMON STS.

BELLEVILLE, N. J. 
_________________________________________ (67)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS KUOSAI
$25 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS I 
HOUSEKEEPER

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

<*>

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŠRIUBŲ MAŠINŲ 
OPERATORIAI

Prie 
BROWN & SHARPE AUTOMATICS 

Gera Alga
Prie Naktinio Darbo 

Viršlaikiai

AMERICAN HINGE CORP.
206 Wallabout St., 

BROKLYN 
_________________________________________ (69)

PAKUOTOJAI
17-40 METŲ

STIKLINIŲ DOVANOM 
IŠDIRBINIŲ DIRBTUVĖJE 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
GERA ALGA. PROGA SU 
DRAFTO ATIDĖJIMAIS

MAJESTIC PRODUCTS CO.
636 BROADWAY

(69)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
TOOL IR DIE MAKERS 

MEDŽIAGŲ KRAUSTYTOJAI 
INSPEKTORIAI

BENDRAI DIRBTUVĖJE 
DARBININKAI

SANDĖLIUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA PRADŽIAI 

26-30 VALANDŲ .VIRŠLAIKIAI 
Į savaitę Su Ekstra Mokestim 

NAUJAS, ŠVIESUS 
MODERNINIS FABRIKAS

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

COMPANY
U.S. HIGHWAY No. 1, 
ARTI HAYNES AVE.
• NEWARK, N. J.

Penn. Stotyje Paimkite 
No. 12 BUŠĄ IKI MEEKER AVE.

Iš būtinų karinių darbų 
nesikreipkite.

_________________________________________ (68)

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite.
(69)

BERNIUKAI—VYRAI
13E PATYRIMO

Lengvas bendras darbas knygų apdarymo 
dirbtuvėje.
PROGA

Išmokti Pokarinį Amatų. ’

J. F. TAPLEY CO.
45-31 COURT ST. (METRO BLDG.) 

LONG ISLAND CITY
ARTI COURT SQUARE

(67)

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

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

(68)

BUSHELMEN
Patyrę

Aukštos klases firma.
Puikiausios darbo sąlygos.

EDWARD REED LIMITED 
Rockefeller Center 

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

(67)

LATHE DARBININKAI
GRĘŽIMŲ DIRBTUVĖ 

Galinti skaityti blueprints ir 
nusistatyti savo darbui. •

DARBAI GAUNAMI 
12th ST. IR CORNWELLS 

HEIGHTS FABRIKE
Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 

55 VALANDŲ SAVAITĖ 
Kreipkitės

SCHUTTE & K0ERT1NG CO.
12TH & THOMPSON STS. 

PHILADELPHIA, PA.
_______________________________________ , (71)

VYRAI
PAGELBININKAI 

ir 

MOKINIAI
Bendram darbui .prie mašinų 

mūsų
12th ST. IR CORNWELLS 

HEIGHTS FABRIKE
Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 

55 VALANDŲ SAVAITĖ 
Kreipkitės

SCHUTTE & K0ERT1NG CO.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
(71)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS
GERA ALGA

Darbininkai i S būtinų veiksmų nebus 
priimami.

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

HOBOKEN, N. J.
(X)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI 
DIRBTUVĖS DARBAS.
NUOLATINIS DARBAS

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

(67)

Berniukai—Amžiaus 17 ar 
Viršaus

(SU DRAFTO ATIDĖJIMAIS)
Nuolatinis fabriko darbas būtino

je pramonėje. Apskritais metais. 
Dabar ir po karo. Patyrimas nerei
kalingas. Pradžiai alga $23.75 į sa
vaitę iš penkių dienų — 45 valandų. 
Taipgi prisideda viršlaikiai atlieka
mu laiku su ekstra mokestim. Grei
ti pakilimai su pakėlimu algos.

STAR CORRUGATED 
BOX CO., INC.

55-15 GRAND AVE., MASPETH, L.I. 
______________ ___________________________ (72)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI 

IR 
VAGONŲ KROVIKAI 

Kreipkitės 
Penn Stevedoring Corp.

PIER 28—NORTH RIVER,
N. Y. C. (X)

FOUNDRY PAGELBININKAI 
PATYRĘ

MĖGIANTI ’ LAVINTIS AMATO
GEO. PALESTRO FOUNDRY CO.

428 EAST 23rd ST.
(67)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 

PUIKIAUSIA ALGA PRADŽIAI 
GALIMA UŽDIRBTI VIRŠAUS 

$30 į SAVAITĘ 
Laikas ir Pusė Už Viršlaikius 

Tiktai NUOLATINIAI Darbininkai Tebus 
Priimtini

COMFORT SPRING CORP.
179 MOORE ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Morgan Ave. .Stoties B.M.T. 14th St. 

Canarsic Line
(69)

VALYTOJOS—GERA ALGA!
PASTOVŪS DARBAI 

Lengvas Ofisų Valymas 
APMOKAMOS VAKACIJOS IR ŠVENTĖS 

Matykite Mr. Lesser, 3>čk>s lubos

GRAYSON SHOTS, INC. 
370 West 35th St., N.Y.C.

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
$21.25 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS J 

HOUSEKEEPER

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

____ _____________________________________(X)

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. »-toa luboa

(67)

BUSHELWOMEN
Patyrusios 

Aukštos Klasės firma. 
Puikiausios darbo sąlygos.

EDWARD REED LIMITED
Rockefeller Center

40 W. 40th St, N. Y. C.
Telephone CO. 5-2531

(67)

MOTERYS, merginos, patyrimas nereikalin
gas ; vynioti saldalnes, lengvas darbas; nuo

lat ar dalį laiko. Kreipkitės kasdien,
28 DODSWORTH ST., BROOKLYN.

Gleumore 5-8548; B.M-T. subve, KųSclu^V sU<

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS 
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Bendras Fabriko Darbas 

Progos Pakilimams ir Bonai 
VIRŠLAIKIAI

Geros Darbo Sąlygos, Patogumai Užkandžiam 
HENRY HEIDE, INC. 

Employment Dept.
81 Vandam St. (7th Ave. sub. iki Houston ar 

8th Ave. sub. iki Spring)
IB būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
(71)

MERGINOS 
FOTOGRAFIJŲ LABORATORIJAI 

AMŽIAUS 17 IKI 25

ALGA $22 PRADŽIAI
Mokytis negatyvų apdirbimo 

Pakilimai ]x> 4 savaičių
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE 

LAIKAS IR PUSfi: SU VIRŠLAIKIAIS 
Nemokamai grupių apdrauda .apmokamos va- 

kacijos, pašalpa ligoje. Legates šventės 
apmokamos

PASITARIMAI 10 A.M. IKI 3 P.M.
250 West 57th St., N.Y., Room 2421 

------------------------------------------------------------------<£2>

OPERATORES
PATYRUSIOS 

MAŠINA SIŪTI
50c Į VALANDĄ 

Laikas ir pusė už viršlaikius
ž 1

NUOLATINIS DARBAS

BATHASWEET CORP.
1911 PARK AVE., N. Y. C.

(Tarpo 129th & 130th Sts.) 
___________________________________________ (60 1

MERGINOS j 

MOTERYS
PAKAVIMUI PAUDERIO 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
50c I VALANDĄ 

Laikas ir pusė už viršlaikius
NUOLATINIS DARBAS

BATHASWEET CORP.
1911 PARK AVE., N. Y. C. 

(Tarpo 129th ir 130th Sts.)
(OT)

MOTERYS
ir

MERGINOS '
18 METŲ AR VIRŠAUS

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

GEO. K. GARRETT CO., INC. į
. . D & TIOGA STREETS

PHILADELPHIA, PA.
(67)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

43% VALANDŲ SAVAITĖ 
$24.30 I SAVAITĘ 

Su reguliariais pikiiimais 
Senai įsteigta gamybos įstaiga

Kreipkitės
205 WATER ST* BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

______________________________________(70)

MERGINOS-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. BtotieS.
7 ir 8 Ave. Subvės)

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavima
(77)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMŲ

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

• TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

• ;

v futaOii
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Šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News

NewWto^g0žfe2lnkH
Daugelis Krautuvių Pra 

sižengia tūbinėms 
Kainoms

PASINAUDOKIME PROGA
Dabar eina vajus už naujus 

narius į Lietuvių Literatūros 
Draugiją, ši organizacija gy
vuoja jau veik 30 metų. Ji atli
ko milžinišką rolę ne vien 
Amerikos lietuvių kultūriniame 
gyvenime, bet padėjo lietu
viams ir kitur, kaip tai Kana
doj, Pietų Amerikoj.

Prie jos gali prigulėti bile 
lietuvis, kuris yra gero apsiė
jimo ir padorus žmogus. Prie 
Liet. Literatūros Draugijos ga
li prigulėti religinis ir laisvai 
mąstąs, ir nieks niekam neda
ro jokių priekaištų. Priklausyti 
yra lengva, nes narys į metus 
moka tik kartą ir tai tik $1.50 
duoklių. Tai labai mažai. Už 
savo duoklę jis gauna organi
zacijos leidžiamą mokslinį ir 
naudingą žurnalą “šviesą” per 
visus metus ir Draugi jos išleis
tą tų metų knygą.

Pereitais metais Draugija iš
leido labai naudingą knygą

būtų buvę surastas dar didės-, "Didysis Lietuvių Tautos Prie- 
nis nuošimtis peržengiančių 
taisykles, šį kartą patikrinta 
kainos tik ant lašinių, sviesto, 
dviejų gabalų jautienos, tūlos 
rūšies kavos, gatavų grūdinių, 
pusryčiams vartojamų valgių, 
muilo, kenuotų žalių žirnių, 
grapefruit sunkos ir pieno.

Tūlose krautuvėse daugiau 
nei vienas iš minėtų produktų 
pardavinėta virš lubinėmis kai
nomis. Didžiausi permokėjimai 
rasta ant mėsos, mažiausi ant 
kenuoto pieno.

Šį kartą prekybininkai tik 
perspėti prisilaikyti nustatytų, 
kainų. Kitą kartą patikrinus, 
jeigu bus rasti tebepraktikuo
jant perkainavimus, jiems iš
duos pašaukimus teisman.

Kainų Administracijos iš
siųsti darbuotojai po krautu
ves patikrinti, kaip prisilaiko
ma Kainų Administracijos pa
tvarkymų, surado, kad 40 
nuošimčių visų krautuvininkų 
neprisilaiko tų patvarkymų. 
Taip aprokuota po apėjimo 
2,770 skirtingų mažmenomis 
pardavinėjančių krautu vių, 
veikiančių skirtingose N. Yor- 
ko vidurmiesčio dalyse. Iš ki
tur dar laukiama raportų .

Didžiuma iš tų pirm visko 
prasikaltę neišstatymu lubinių 
kainų sąrašų arba išstatyme 
tik taip, kad vistiek kostume- 
riai negalėtų matyti.

Tyrinėtojai netikrino kainų 
ant visko, tik ant nekuriu mais
to produktų, tad galimas daik
tas, kad sučekiuojant viską

Balsavimuose Dėl Sub
way Fėro Žmonės Pasi
sako prieš Kėlimą Fėro

išleis di- 
Ugnyje,” 
Lietuvos 

liaudies kovas
apie veiklą tary- 

Lietu- 
Lietuviu C

mūsų rašytojų raštų apie lie
tuvių kovas prieš užpuolikus 
kryžiuočius — vokiečius, o ant
roji dalis apie dabartines kovas 
prieš nacius. Labai naudinga ir 
reikalinga knyga.

šiemet gi Draugija 
dėlę knygą “Lietuva 
tai apie dabartines 
partizanų ir 
prieš nacius,
binės lietuvių valdžios 
vos išlaisvinimui ir 
Pulkų kovą eilėse Raudonosios 
Armijos. Knyga bus labai svar
bi ir visiems reikalinga. Ji jau 
yra spaudoj.

Ir kas dabar įstos į Draugi
ją, pasimokęs šių metų duoklę 
$1.50 ir, jeigu nori gauti per
eitų metų knygą, tai dar 50 
centų damokėjęs gaus abi kny
gas ir žurnalą.

Brooklyne ii’ apylinkėj yra 
kelios LLD kuopos. Tėmykite
susirinkimus, ateikite į juos ! Stambiausia 
ir įstokite. Arba kreipkitės į čių. pakėlimo fėro atrasta tose 
Draugijos centro raštipę: 46 vietose, 
Ten Eyck St., kampas Lorimer šimtis vartoja miesto linijas pa
st., Laisvės įstaigoj, ir gausite 
daugiau informacijų. Narys.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker baigė ap
klausinėjimą bile kur sutiktų 
žmonių, koks jų atsinešimas į 
Citizen’s Transit Committee 
pasiūlymą pakelti subway ir 
kitų miesto linijų fėrą nuo da
bar esamų penkių iki 10 cen
tų.

Tasai miesto tranzito komi
tetas, kaip žinia, atstovauja 
vietos bankierių ir stambiojo 
nejudomo turto savininkus.

Galutinoj balsavimų sutrau
ko nustatyta, kad šeši žmones 
prieš vieną balsuoja prieš kė
limą fėro. Apie vienas iš sep
tynių norėtų pakelto fėro.

Apklausiėnta 
riuose miesto 
suose miesto

nuošimtis noriu-

žmonės įvai- 
centruose vi- 
apskričiuose.

šas,” tai savo rūšies istorija iš 
Lietuvos gyvenimo. Ją paruošė 
geriausi
Pirmoji dalis susideda iš senų

I sietuvos rašytojai

mažiausias nuo-

Veikalas “Prieš Srovę” 
Pradeda Kristalizuotis

Draugo Jono Valenčio ir 
Liet. Liaudies Teatro artistų- 
mėgėjų pasiryžimu, jau pra
deda aiškiau reikštis veikalo 
“Prieš Srovę” kristalizavima- . 
sis. Sunkus darbas buvo da
bartiniu laiku surinkti pilną 
vaidylų sąstatą, kadangi čia 
reikalinga daug vyrų, ypatin
gai jaunesnio amžiaus. Tą są
statą sudaryti labai daug pri
sidėjo pats veikalo režisierius 
Jonas Valentis. Jis, be režisie- 
riavimo, dar ir pats yra pasi
ėmęs vaidinti pačią svarbiau
sią — kun. Strazdelio — rolę. 
Tiesa, vaidylų sąstatas dar ne 
visai pilnas; rodos, dar vieno 
trūksta ir jis mėginama gauti. 
Bet repeticijos vyksta regulia
riai kiekvieną sekmadienį, 10 
vai. ryto ir kiekvieną antra
dienį, 8 vai. vakaro, šiandien 
taipgi įvyks repeticijos ir visi, 
pasiėmę rolęs, yra labai pra
šomi neužmiršti ir atsilankyti 
į repeticijas, žinoma, tas ne
liečia tų vaidylų, kurie yra 
su režisierium susitarę, kada 
jiems yra reikalas ateiti. Bet 
visi kiti»būtinai būkite šį va
karą, 8 vai. vakare, Laisvės 
svetainėje, 419 Lorimer St., 
veikalo “Prieš Srovę” repeti
cijose.

Vėliau 
giau, kaip 
sirengime 
mui. Tėmykite spaudą.

Rep.

Lietuvių Darbininkų Susi 
vienijimo 1-mos Kuopos 

Metinis Balius
Įvyks šeštadienį, kovo 25 d., 
vai. vakare, Laisvės svetai-7

nėję, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. Turėsime gerų už
kandžių ir gėrimų.

Kaip jau žinoma lietuviams 
Brooklyne ir apylinkėse, LDS 
1-ma kuopa yra didžiausia, 
skaitlingiausia nariais. Jinai 
rūpinasi darbo žmonių reika
lais, sergantiems suteikti pa
šalpą ir mirusių giminėms — 
broliams, seserims, vaikams — 
išmokėti pomirtines apdraudas. 
Taipgi veikia visuomeniniais 
reikalais, kaip tai, rėmime ka
ro pastangų už greitesnį karo 

j laimėjimą ir prezidento Roo- 
sevelto pokarinės programos.

Kaip 
kuopos nariai 
aukščiau

sudaro būtiną reikalą paremti 
savo atsilankymu į LDS 1-mos 
kp. metinį balių. Įžangos bi
lietas tik 35 centai. Kada ižde 
turime pinigų, galime jų pa
aukoti geriems reikalams. O 
reikalų, kaip jums žinoma, yra 
daug.

Kitos organizacijos rengia 
po kelias pramogas, padaro 
daug brangesnius tikietus. Pa
lyginus, kad mūsų vienas me
tinis parengimas, turėtų visi 
nariai dalyvauti ir atsivesti sa
vo draugus.

Pranešimas Komisijai

Metinio baliaus komisija tu
rėsime susirinkimą seredoj, 
kovo 22 d., 8 vai. vakaro, 
Laisvės patalpoj. Nepamirški
te. Komisijos Narys.

siekimui savo tarnybos, būtent 
Miesto Salėj, stambiųjų finan
sų ir prekybos distriktuose, 
taipgi Bronxo rezidenciniuose 
distriktuose. Daugelis tų dis- 
triktų gyventojų gali parodyti 
gana priežasčių gavimui dau
giau gazolinus arba važiavi
mui subvėmis išmokėtos eks
tra išlaidos mažai ką reikštų 
palyginus, kiek .jiems pasilik
tų turto, jeigu pakeltas feras 
leistų numažinti mokesčius 
nuo stambiųjų nuosavybių, 
kurias jie turi asmeniškai ar
ba kaipo šėrininkai įvairių 
kompaniškų real estate firmų.

Raudonasis Kryžius jau yra 
surinkęs 8,000,000 puskvorčių 
kraujo gelbėjimui mūsų karių 
gyvasčių.

m- *
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Scenos iš puikaus muzikališko veikalo PORGY AND BESS, vaidinamo miesta- 
vame City Center Teatre, 55th St., (prie 7th Ave.), New Yorke. Veikalas dar bus 
2 savaites.

Antradienis, Kovo 21, 1944
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Baigdama Amželį,
Žiema Sušumijo

Jei tikėti kalendoriui,

madienio rytą ankstybiesiems 
teko į darbą bristi per gilų 
sniegą.

Teismas pakriko, teisėjai ne
galėjo prieiti prie vienos min
ties.

tai 
šiandien jau turėtume pavasa
rį, žiema turėjo būti susikro
vus savo lagaminus išsikraus
tymui. Bet pereitą sekmadienį 
ne taip atrodė, šeštadienį užė
jęs šaltis taip įsismagino, kad 
sekmadienio paryčiais ir lovo
je pradėjo jaustis šalta, o sek
madienio vakarą pridribo ke
li coliai ftniego ir per naktį 
sniegas spragino į langus. Pir-

G. Gottlieb, moteris advoka
tė, gindama įkaitintą atakavi- 
me moters jūrininką, tikrino, 
kad niekas negalįs • išžaginti 
moterį, jeigu ji to nenorės.

Du 
žeisti 
liko, 
aktorę Robertą Bennett vieš
butyje Jackson, New Yorke.

anglų jūrininkai tapo su- 
peiliu nežinomo užpuo- 

nuo kurio jie šoko ginti

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.

LIETUVIŠKASTRAKTYR1US
(VALGYKLA IR AL IN®) 

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų ir Degtinė®
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

9 I

Ž7

Woodward Avenue

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT
282 Union Ave.MIRĖ

BROOKLYN

m.

Unijos 54 Skyriaus su- 
jvyks kovo 22 d., 7:30 
Amerikos Piliečių Kliubo 
Union Avė. Nariai prašo-

DIAMOND PAID

bus pranešta dau- 
progresuojama pri- 
veikalo perstaty-

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

BROOKLYN, N. Y.
Tcl. EVergreen 4-6864

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.

Išrinkta džiūrė teisti Adam 
Rother, pajūrio sargybos lei
tenantą, įkaitintą užmušime 
savo sekretorės Ritos Costello.

Onos Sanders

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. STagg 2-0788
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

matote, LDS 1-mos 
ir simpatikai, 

pažymėti veiksmai

(Isist. 28 m.)

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių 
sirinkimas 
v. v. Liet, 
salėje. 280
mi dalyvauti, nes bus renkami de
legatai J Amalgameitų Keturioliktą
ją dvimetinę konvenciją, kuri įvyks 
Chicago, Ill. (66-68)

CHARLES’ 
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS, 

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Manjer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
x ■ i , Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\ j z j Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

f PARAMOUNT CABARET 
) I 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro

NO. 070

Lovely.

,w OI

RIDGEWOOD-B’KLYN N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

21 d. kovo, Šapolo-Vaiginio salėje, 
147 Thames St. Visi dalyvaukite 
ifame susirinkime. Kurie dar neuž
simokėjote duokles, prašome užsi
mokėti.* Nors mūsų kuopa jau gavo 
gražų būrį naujų narių, visvien 
draugai, kurie turite kandidatų, tai 
nepamirškite atsivesti ir prirašyti j

(66-67)

Dar Apie Bazarą ir 
Kitas Pramogas

Aprašant bazaro darbinin
kus buvo praleistas vardas vi
sas tris dienas dirbusios jau
nos energingos darbininkės 
Ruth Sidney (židžiunaitės). Ji 
gabiai, veik be pertraukos per 
ištisas 3 dienas, užrašinėjo 
vardus platinant bilietus. (Ap
rašyme buvo minėtos tik publi
kai nematomosios darbininkės 
— gaspadinės.)

Vasario 15-tą aprašant sve
čius, dalyvavusius Liaudies Te
atro parengime vasario 13, 
nemaloniai praslinko nepami
nėti vardai
(Sandarienės) ir jos dukters 
Adelės, kurios atvyko net iš 
Marlboro, N. Y., pamatyti vai
dinimų. Sandarai yra farme- 
riai, seni Laisvės skaitytojai ir 
rėmėjai. Jų duktė Adelė dar 
pirmu kartu matė vaidinimą 
lietuvių kalboje. (Kitus sve
čius atžymėjusis reporteris la
bai apgaili, kad jam neteko 
susipažinti su šiom maloniomis 
viešniomis neigi. anksčiau iš
girsti apie jų buvimą.)

Rep.

Constance Washkevich, 62 
amžiaus, 82 Rodney St., 

Brooklyne, mirė kovo 18 d., 
Cumberland ligoninėje. Laido
tuvės įvyks kovo 22 d., šv Jo
no kapinėse. Kūnas pašarvo
tas namuose. Laidotuvių parei
gomis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

0F1CIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapoj 
Tekt.: GR. 7-7553 

i 2539DETROITE: Į 602 Hofmann

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNEO) LIETUVIŠKAS KABARETAS
, STANLEY MISIŪNAS

/ 'i SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ani 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
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DIAMOND ENSEMBLE
FIRST IN 

5' 'N QUALITY

All Lady Crosby 
ensembles in pre- 

r/seniation boxes.

Matched 1 4K gold
rings, intricately
fashidned i.n ro-

Both į or

$65-
Weekly Terfns

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

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

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

De>
RO-

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

Tel. Stagg 2-2173 ! ATDARA VAKARAIS.

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

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS




