
NACIAI VISA UŽIMA VENGRIJA
KRISLAI

Dėl Didžiųjų Raudonosios 
Armijos Laimėjimų.

Mums Baksnoja i Pašonę. 
Draugas ir Noremo Knyga. 
Jis Žemina Lietuvių Tautą.

Rašo R. MIZARA

“Yra aišku, kad pastarųjų 
dviejų savaičių bėgyje vokie-
čiams buvo užduotas didžiau
sias triuškinąs smūgis, koki jie 
yra gavę kare, 
prieš Rusiją ...” 
Herald Tribune, 
mėn. 20 d.)

vedamame 
(New York 
< m., kovo

Šitaip byloja republikonų 
partijos organas. Dienraštis 
mano, kad besitęsiąs kolosališ- 
kas Tarybų Sąjungos ofensy- 
vas pietuose privers Rumuniją 
pasitraukti iš karo, nutrauks 
Vokietijai Rumunijos aliejų ir 
atidarys Raudonajai Armijai 
kelią per Lenkiją i Berlyną.

Kaip ten bus toliau, maty
sime, bet kad dabartiniai mar-j 
šalo Žukovo, maršalo Konevo j 
ir generolo Malinovskio vado-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams
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RAUDONOJI ARMIJA ATĖMĖ DVI VOKIEČIŲ TVIRTUMAS
Hitleris Suėmęs Vengrų Vai 
dovą; Žmonės Muša Nacius

CASSINO POZICIJOS 
MŪŠIUOSE EINA IŠ 
RANKU! RANKAS

Sovietai Užėmė Pozicijas už AMERIKOS BOMBANE
40 Mylių Nuo Rumunijos ŠIAI VĖL ARDĖ 

FRANKFURTĄ
London. — Vokiečių ka

riuomenė, permesta iš Aus
trijos ir Rumunijos, visiš- 
jkai užiminėja Vengriją. 
[Sakoma, jog vengrų armija

užiminėja
vaujamuju armijų žygiai netu- . & “ i. i . . . ■I priešinosi naciams, sekma-r» con Ivcriii vrai Ynihtnnnoin 1 . , 7

1 dienį pradėjusiems imti 
Vengriją į savo rankas.

fas pats Herald-Tribune pri-. Pranešimas iš Švedijos 
mena kitą įsidėmėtiną faktą: j teigia, jog Hitleris pirm to

Rusa. Ia.m. savo karą dėt jgaukg vyHausią Veng
to, kad Jie neskupi paaukoti^ Nicho)a Hor_

laimėti. Paėmus visa karą, kai. thy, užsienini jo minister} 
po tokį, jis nebus laimėtas be' Ghyczy ir vengrų armijos 
visų jame dalyvaujančių toly-!^t<lbo galvą gen. Gi. Szom- 
gaus pasiryžimo ir pasiaukoji- j bathelyi ii p<11 eikalaVO, kad 
mo‘” ! Vengrija jau visomis jėgo-

Republikonų dienraštis nuo- mis kariautų išvien su Vo- 
lat kėlė savo balsą, kad juo kietija prieš Sovietus, 
greičiau būtų atidarytas antra
sis frontas Europoje. Dabar jis 
ir vėl netiesioginiai tuo reika
lu pasisako, ragindamas visus i 
Jungtinių Tautų žmones 1 
giai pasiaukoti, tolygiai mušti 
priešą, kaip Tarybų tautos mu
ša. Herald Tribune talkininkus 
ragina greičiau atidaryti 
trąjį frontą.

rį sau lygių visoj militarinėje, 
istorijoje, tai yra aišku !

Tie vengrų viršininkai 
atsisakę nuo

prieš Sovietų Sąjungą. Jie 
aiškinę, jog turį laikyti 
daug savo jėgų namie, kad 
atremt gręsiantį Raudono
sios Armijos įsiveržimą. 
Tuomet Hitleris ir suėmęs 
šiuos visus tris vengrų fa
šistų vadus.

Slaptas vengrų radijas 
atsišaukė į visus tautiečius 
su ginklais kovoti prieš vo
kiečius, ir jau buvę gink
luotu susikirtimų.

Budapešto, Vengrijos so- 
stamiesčio, radijas sklei
džia jau tik vokiečių propa
gandos “žinias.” Atšaukta 
kalba, kurią rengėsi vengrų 
premjeras N. Kallay sakyti 
per radiją.

Naciai sudarę savo her-
pilno karo nų valdžia Vengrijoj

toly- Rumunijai ir Bulgarijai

an

Taip Pat Gręsia Vi
siškas Užėmimas

Vokiečiai Perkrausią 
Rumunų Bankus ir Fa

brikus iš Sostinės

Neapolis, Italija. —Ang
lai - naujazelandiečiai užė
mė Continental viešbutį, 

paverstą į vokiečių fortą, 
vakariniame Cassino kam
pe, 70 mylių į pietus nuo 
Romos. Tebesiaučia nuož
mūs mūšiai pietiniuose Ca
ssino priemiesčiuose.

Anglijos radijas pranešė, 
kad naciai vėl prasiveržė į 
tą akmeninį viešbutį. Jie 
atsiuntė daugiau savo pa- 
rašiutistų ir kitų vadinamų 
žūt-būtinių karių į Cassino 
frontą.

Vokiečiai atėmė iš anglų- 
amerikiečių kalną num. 165 
priemiestyje; bet anglai-in- 
dėnai dar atlaiko vadina
mąjį Koriko Kalną, 500 pė
du žemiau.

Naciai tuščiai gyrėsi, būk 
sulaužę talkininkų atakas.

Anglai - amerikiečiai 
ėmė nelaisvėn dar 100 
kiečių.

pa- 
vo-

London. — Žinios iš 
Šveicarijos sako, jog Vokie
tijos užsienių reikalų mini- 

suklupo viename daly-isterija. pareiškė, kad visos

kad | 
lie- i

Leonas Pruseika mano, 
demokratinio nusiteikimo 
tuviai Brooklyne gerai veikia 
bet jie ; , . , . . _ . .
ke: suklupo jie LDS vajuje. Įjėgos ir priemonės pietl-

Tai gryna tiesa ir jos nie-jniai - vakarinėje Europoje 
kas nebandys užginčyti. Pa-\ turi būti suderintos prieš 
staruoju laiku Brooklyno iri pavojų iš Rusijos pusės.” 
apylinkės LDS kuopos sušluba-'Vadinasi, hitlerininkai ruo- 
vo, naujų narių gavime, jas giasi visiškai užimt ir Ru- 
toli gražu pralenkė Clevelan-. muniją ir Bulgariją, kurios 
do, šenandorio, Binghamtono, 
Detroito kuopos.

Brooklyno LDS-iečiai, mes 
turime ką nors daryti, — da
ryti greit!

yra tame Europos kampe. 
Iki šiol fašistinės rumunų 

i ir bulgarų valdžios tik ben- 
radarbiavo su naciais.

Bulgarijos valdovai ta
riasi, ką jie turėtų daryti.

London, kovo 21. —Rau
donosios Armijos daliniai, 
prasiveržę per Dniestro u- 
pę į Moldaviją-Bessarabiją, 
maršuoja ir linkui Rumuni
jos prieplaukų, esamų prie 
Dunojaus upės žiočių. Tuo- 
mi jie gręsia užkirst vokie
čiams pabėgimą ir iš Kri- 
mo pussalio.

Baimės pagauti, hitleri
ninkai įsakė Rumunijos 
valdžiai iškraustyt bankus 
ir fabrikų įrengimus iš Bu
charest sostamiesčio į va
karinį Rumunijos kampą.

dai’Amerikiečiai numėtė 
200 tonų bombų į japonus 
Wewake, Nauj. Guinejoj.

AMERIKIEČIAI SUNAI
KINO DAR 20 JA

PONU LAIVU

Kažin kas Chicagos Drauge 
rašo Noremo knygos (Time
less Lithuania) apžvalgą. Na
tūralu, rašytojas užgiri a auto
riaus šmeižtus prieš rusų tau
tą ir prieš visą Tarybų Sąjun
gą-

Tačiau, galutinoje išvadoje, 
ir Draugo apžvalgininkas pri
verstas pripažinti, jog minėto
je knygoje “kai kurie dalykai 
nušviečiami su nemaža i-------
da lietuvių tautai” (D-gas š. 
m., kovo 18 d.).

Kame ta skriauda?
Ogi tame, kad Noremas 

“ima tvirtinti, jog lietuviai nė
ra pribrendę demokratijai.”

Taip, Noremas tą viską savo 
knygoje teigia, žemindamas 
lietuvių tautą nei kiek nepras
čiau už Smetoną ir už Hitlerį.

Kritikas mano: '
skaitytojui, kurs bus suaugęs' 
su liaudies idėjomis, visada ne-j
skaniai skambės, kai autorius Raį Ritų buSO keleivių. Tai 
teigs, kad Lietuvos liaudis ne- ’ ’ ” ~~
priaugusi demokratijai. . .

Tai faktas!

Pasiruošimai Šturmuot Na
cius Linkui Latvijos

Berlyno radijas pasako
jo, kad Sovietai esą paruo
šę daugiau kaip 100 divizi
jų savo kariuomenės štur
muot vokiečius Pskove, lin
kui Latvijos, ir Narvoj, Es- 

skriau-įvijoj; . . .
š | (Sovietai nieko apie tai 

nesako.)

Rūsčiai Išsiveržė Vezu
vijaus Ugniakalnis 

Italijoje

Australija, kovo 21. —A- 
merikos bombanešiai nu
skandino du japonų trans
porto laivus ir tris karinius 
laivukus - palydovus. Kar
tu su tais laivais žuvo šim
tai japonų, matyt, siųstų 
pastiprint saviškius Wewa
ke, Naujojoj Guinejoj. A- 
merikiečiai neteko trijų 
lėktuvų, o japonai dviejų.

Vienas japonų transpor
tas buvo 6,000 tonų, o kitas 
4,000 tonu. / te

Maskva, kovo 21. —Rau
donoji Armija vakar, štur
mu užimdama Vinnicą, 98,- 
000 gyventojų miestą, gele
žinkelių centrą, vidurinėje 
Ukrainoje, sunaikino fakti- 
nai visus Vinnicoj buvusius 
nacius ir pagrobė labai 
daug jų ginklų ir amunici
jos. Vinnica tai svarbus 
pramonės miestas, vakari
nėje Bugo upės pakrantė
je; ir vokiečiai buvo paver
tę šį miestą į galingą savo 
tvirtumą.

Tik dabar pranešta, jog 
raudonarmiečiai jau sek
madienį atvadavo stambų 
Mogilev - Podolski miestą, 
geležinkelių mazgą, šiauri
niai - rytiniame Dniestro 
upės šone. Šis miestas taip 
pat .buvo stipri nacių tvir
tuma.

Atkariavus Sovietam Mo
gilev - Podolskį, jau tik du 
palaikiai skersiniai geležin
keliai telieka hitlerininkam 
pasitraukt iš pietinio Uk
rainos kampo į Bessarabi- 
ją - Sovietinę Moldavijos 
Respubliką ir į. Rumuniją.

Po Vinnicos atvadavimo 
Raudonoji Armija užėmė 
Selišče, Litiną ir kitas vie
toves, 9 iki 28 mylių į pie
tų vakarus ir šiauriu va
karus nuo Vinnicos.

Vakarinės Ukrainos-Len- 
kijos fronte sovietiniai ko-*' 
vūnai atėmė iš priešų Ra- 
dzivilovą (Červonoarmeis- 
ką), stotį geležink., einančio 
iš Rovno į Lvovą, svarbiau-, 
šią geležinkelių mazgą va
karinėje Ukrainoje, ir ūžė-

mė Lešniuvą, 53 mylios į 
šiaurių rytus nuo Lvovo 
didmiesčio.

ATVADAVO 130 VIETO
VIŲ; PAGROBĖ DAUG 

NACIŲ GINKLŲ
London, kovo 21. — Rau-

London. — Šimtai Jung
tinių Valstijų bombanešių 

i pirmadienį iš naujo triuš
kino Frankfurtą, chemika
lų ir kitų karinių fabrikų 
miestą, vakarinėje Vokieti
joje.

donarmiečiai dar platesniu I Antradienį Amerikos la- 
frontu prasiveržė per Dnie- kūnai daugmeniškai bom- 

į Bessarabiją, bardavo pajūrines "--!" 
Sovietų Res- tvirtumas šiaurinėje Fran-

stro upę 
Moldavijos 
publikoj, kuri buvo laiki
nai rumunų - nacių užgrob
ta. Jau sekmadienį Sovietų 
kariai persigrūmė per tą li
pę 31-nos mylios ilgio ruož
tu.

Fronto pranešimai tei
gia, jog sovietin. raitinin
kai nubloškė vokiečius - ru- 

(Tąsa 5-me pusk)

Talkininkai Burmoje 
Šluoja Japonus Atgal; 
Nukovė 4,000 Priešų

nacių

AUTO BUSO NELAIMĖJ ŽU
VĘ BENT KELIOLIKA mase,

Maršalas Tito Prašo Se
nuosius Diplomatus Pa

silikti Maskvoje

New Delhi. — Amerikie
čių išlavinti chinai ir ame
rikiečiai, išvien veikdami, 
apvalė nuo japonų Hu- 
kawng klonį šiaurvakarinė
je Burmoje. Kautynėse dėl 
to strateginio klonio iki 
šiol užmušta" virš 4,000 ja
ponų.

Chinai - amerikiečiai pra
skynė sau kelią per viršu
kalnę į gretimąjį Mogaun- 
go klonį.

Japonai, atakuodami pa
lei Chindwin upę, mėgino 
prasiveržt pirmyn linkuii 
Indijos, bet tapo atmesti at
gal viename punkte į šiau
rius nuo Tiddim.

cijoje.
Švedu žiniomis, tai 1000 

Anglijos bombanešių praei
tą šeštadienį užmušę 8,000 
Frankfurto gyventojų; sa
ko, kad hitlerininkai jau 
liepę apleist Frankfurtą vi
siems, kurie nėra ten būri
mai reikalingi.
j Pirmadienio žygyje ame
rikiečiai nustojo 6 bomba
nešių ir 8 lengvųjų lėktu
vų. O jie nušovė bent ketu
ris vokiečių lėktuvus.

Per 20 dienų Amerikos 
lakūnai padarė 15 didelių 
žygių prieš vokiečius ir nu
metė 24,000 tonų bombų į 
priešų miestus.

RUMUNU PATRIJOTŲ 
FRONTAS PRIEŠ HIT

LERININKUS

Passaic, N. J. — Jau iš
griebta iš Passaic upės la
vonai 12-kos žmonių, kurie 

“Lietuviui su paslydusiu auto-busu 
nukrito vandenin. Dar ne
žinia, kas atsitiko penkioli- 'i • i • . i i i • • m •
buvo sukliuręs, 20 metų se
numo auto-busas.

Bet šį tėzį nuolatos skelbė 
negarbingai nutroškęs Anta
nas Smetona. Jo vyriausias pa
teisinimas fašizmui 
buvo: 
patys

visuomet 
lietuviai nėra pribrendę 
valdytis, — juos turįs

valdyti tokis, kaip Antanas 
Smetona, Tūbelis ir pastarojo 
žmona, Jadvyga, kuri buvo 
Smetonos švagerka. Na, Sme
tona ir įdėjo šį tėzį į šią kny
gą, kurios autoriumi skaitosi 
Noremas.

Neapolis, kovo 21. —Ne
paprastai smarkiai išsiver
žė didysis Vezuvijaus ug- 
niakalnis, šioje apylinkėje, 
Italijoj. Žėruojanti jo lava, 
— ištirpę akmenys, uolos 
ir žemė/ — sunaikino San 
Sebastiano ir Massa di So
mma miestelius.

Ugninė lavos
plaukdama po 40 mylių per 
valandą, 200 pėdų pločiu ir 
30 pėdų aukščiu, pradeda 
siekti pakraščius trečio 
miestelio, Cercolos, kurio 
gyventojai jau pabėgo.

Amerikiečiai trokais iš
vežė 7,000 italų iš anų dvie
jų miestelių.

Šiame smarkiausiame per 
72 metus Vezuvijaus išsi
veržime dar nežuvo nei vie
nas asmuo.

Švedijoj manoma, kad 
Amerika sutraukys ryšius

JUNGT. VALSTIJŲ SUB- 
MARINŲ ŽYGIAI

Washington, kovo 21. — 
Paskutinėmis dieno mis 
Jungtinių Valstijų subma- 
rinai nuskandino dar 15 Ja
ponijos laivų Ramiajame 
Vandenyne. Taigi Ameri
kos submarinai viso iki šiol 
nuskandino, pavojingai 
žalojo ir taipgi turbūt 
skandino 642 japonų 
vus.

su- 
nu- 
lai-

Smūgiai Nacių Laivams, Tan
kams ir Lėktuvams

Maksva. — Sovietų lėk
tuvai nuskandino Juodojoj 
Jūroj 11 vokiečių transpor- 
’to ir krovinių laivų.

Sovietinės jėgos kovo 19 
d. sunaikino bei iš veikimo

• "Žt.' -j -4 Z

taiko su Sovietais.

•7 -y. ' i:--“’* - Ų

išmušė 50 • nacių tankų ir 
nušovė 61-nų‘ jų lėktuvų.

Maskva.— Jugoslavų Ko
miteto Tautai ‘ Laisvinti 
pirmininkas, maršalas Tito- 
Broz nuoširdžiai sveikino 
buvusį Jugoslavijos karališ
kos valdžios ambasadorių 
Maskvoj, Stan. Smičą ir jo 
ambasados karinį narį M. 
Lozičą už 
pasmerkė 
tro ir jo 
valdžią ir 
atstovaut

Maršalas Tito savo tele
gramoje vadino tą jųdvie
jų žingsnį patr i jotiniu ir 
prašė, kad jiedu pasiliktų 
atstovais Maskvoje, 
Laisvinimo 
partizaniška 
vyriausybė 
tikrą tarimą 
lesniąją Jugoslavijos atsto
vybę Sovietuose.

Baltarusijos Partizanų 
Veiksniai prieš Nacius

Maskva. — Minsko gu
bernijos baltarusiai parti
zanai šį menesį sumušė ir 
išvijo vokiečius iš aštuonių 
gyvenamųjų vietų ir suar
dė 10 nacių karinių trauki
niu.

tai, kad jiedu 
ex-karaliaus Pe- 
premjero Puričo 
atsisakė toliaus 

ją-

JUNGT. VALSTIJŲ LAIVY
NAS PLEŠKINO MILI

iki 
Komitetas — 

Jugoslavijos 
padarys tam 
kas liečia to-

Vokiečiai sakosi atgriebę 
tūlas Cassino pozicijas^

Perlų Uostas. — Didžio
sios Jungt. Valstijų karo 
laivų kanuolės ir bombane- 
šiai, pakildami nuo savo 
lėktuvlaivių, triuškino japo
nų pozicijas Mili, pačioje 
ritinėje Marshall saloje.

Menama, kad ši ataka 
bus pasiruošimas amerikie
čiams veržtis į kelias dar 
tebesamas japonų rankose 
Marshall salas.

šiaur. Burmoj amerikie
čiai ir chinai atėmė iš japo-

Maskva. — Sovietų žinių 
agentūra Tass pranešė, jog 
prieš - fašistiniai Rumuni
jos žmonės dedasi į patri- 
jotų frontų prieš vokiečius 
ir prieš Hitlerio papėdinin- 
kų valdžią, kurios galviny- 
je stovi Ion Antonescu.

Antonescu nusmerkė mir
ti penkis iš tų Rumunijos 
patrijotų vadų, o 25-kis ki
tus visą amžių kalėti. Tarp 
nusmerktųjų esąs ir Petru 
Groza, buvęs Rumunijos 

susisiekimų ministeris.
Rumunų patrijotinio vei

kimo programa, be kitko, 
skelbia šiuos punktus:

Rumunija turi tuojaus 
pasitraukti iš karo ir eiti 
vienybėn su Jungtinėmis 
Tautomis.

Išvyt vokiečių kariuome
nę ir jų agentus iš Rumu
nijos.

Nuverst fašistinę Anto
nescu valdžią.

Įsteigt naują tautinę lai
mimų valdžią.

Atsteigt šalyje visas de
mokratines teises ir laisves.

Išlaisvint visus įkalintus 
patrijotus ir nubaust tuos 
rumunus, kurie nusikalto 

savo tautai kaip hitleriniai 
karo kriminalistai.

Australija. — Skaičiuoja
ma, kad Amerikos lėktuvai 
nuskandino 1,500 japonų su 
penkiais jų laivais.

ii*
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Tokis milžiniškas smūgis buvo užduo
tas Hitlerio jėgoms Dniepro Alkūnėj. 
Dabar Raudonoji Armija įžygiavo į 
Bessarabiją, žygiuoja linkui didmiesčio 
Lvovo, kuris yra vakarinėje Ukrainoj, 

• mušasi linkui Kovelio, gelžkelių mazgo, 
Brest-Litovsko ir Varšavos.

Kada Raudonoji Armija užims Kove- 
lį, Brest-Litovską, Varšavą, Bielostoką, 
tai ji atsidarys sau kelią linkui Gardi
no, Tilžės, Karaliaučiaus ir tokiu būdu 
apeis, apsups hitlerininkus Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj, jeigu jie pirm to ne
išsinešdins iš Pabalti jos.

Todėl reikia laukti žiaurių mūšių Ko
velio, Brest - Litovsko, Lvovo ir Varša
vos srityj, arba net ir kontr-atakų iš na
cių pusės, nes jeigu jie bus greitai iš ten 
išmesti, tai apsupimo būdu bus sunaikin
ti arba išvyti ir Pabaltijo kraštuose.

KAS K .\ RAŠO IR SAKO
mokratinių Lietuvių Suva
žiavimas. Po suvažiavimo 
tuojau buvo paskelbta pil
na atskaita, kiek suvažiavi-

Raudonoji Armija Sunaikino 
j Hitlerio Šeštą Armiją
I Raudonoji Armija jau sunaikino ant- 
i rąją Hitlerio “šeštą Armiją”. Pirmoji
I buvo apsupta Stalingrado srity j, išnai

kinta ir suimta priešakyje su jos gene
rolais ir maršalu von Paulus. Ten buvo 

Į sunaikinta Hitlerio 6-ji ir 4-toji armi
jos, bendrai apie 350,000 nacių.

Hitleris naujai suorganizavo karines 
jėgas ir vėl jas pavadino šeštoji Armija, 
pavedė komandai generolo Kari Hollidt 
ir pasiuntė į Juodosios Jūros pakraštį 
karui prieš Raudonąją Armiją.

Ir ši nauja Hitlerio armija kelis kar
tus buvo skaudžiai sumušta. Kiekvienu 
kartu Hitleris jos divizijas atpildė nau
jais rezervais. Bet štai Raudonoji Ar
mija per dešimt dienų, tarpe kovo 6 ir 
16 d. taip supliekė šią Hitlerio armiją, 
kad iš jos liko tik “ragučiai ir nagu- 

I čiai.”
J Sovietų Sąjungos Raudonosios Armi

jos Aukštosios Komandos specialis pa
reiškimas iš kovo 18 dienos sako, kad 

'> Chersono ir Nikolajevo srityj Raudonoji 
! Armija supliekė Hitlerio šeštą armiją.

Raudonoji Gvardija, vadovystėj genero- 
lo-leitenanto Plievo, prasiveržė naciam 
užnugariu, tuo kartu kitos generolo Ra- 
diono Malinovskio raudonarmiečių jėgos 
užgulė ant hitlerininkų iš pietų, rytų ir 
šiaurių. Bereznegovatoje, Jakvino ir 
Snerirovka srityj buvo apsuptos kelios 
nacių divizijos, ir visai sunaikintos ar
ba suimtos.

Bendrai į dešimt dienų, tai yra tarpe 
kovo 6 ir 16 dienos, Raudonoji Armija 
visiškai sunaikino šias Hitlerio divizi
jas: 3-čią, 93-čią, Alpų diviziją, 17-tą, 
12^-čią, 258-tą, 302-rą, 294-tą, ir 287-tą 
pastininkų divizijas ir 9-tą tankų divi
ziją. Dvidešimts kitų divizijų ir įvairių 
karinių dalinių buvo veik sunaikinta, ar
ba labai sumušta.

Raudonoji Armija ten suėmė į nelais
vę 13,85(9 vokiečių oficierių ir kareivių, 
131 tanką, 72 šarvais apkaustytas ant 
trokų kanuoles, 678 lauko kanuoles, 1,- 
646 kulkasvaidžių, 9,000 karinių trokų ir 
automobilių, 517 traktorinius pulerius, 
115 šarvuotus automobilius, 1500 kitokių 
vežimų, 605 motorinius dviračius, 44 ra
dijo stotis, 30,750 šautuvų, 10,220 auto
matiškų šautuvų, 453 minosvaidžius, 99 

l amunicijos sandėlius, 13 traukinių su 
ginklais ir amunicija, 32 garvežius, 1,800 
vagonų ir daug kitų ginklų ir amunici- 

II- M
Per tą patį laiką ši Hitlerio armija 

jięteko 36,800 užmuštais oficierių ir ka
reivių. Aišku, kad sužeistų nacių daug 
didesnis buvo skaičius.

Per dešimt dienų Raudonoji Armija 
šiąme fronte dar sunaikino priešo: 144 
tankus, 118 šarvuotas ant trokų kanuo- 

| f Jęs (“tigrus”), 540 lauko kanuolių, 559 
minosvaidžius, 1,458 kulkasvaidžius, 6,- 
931 karinius trokus ir automobilius, 67 

I į traktorinius pulerius, 88 šarvuotus- au
tomobilius, 5,724 vežimus, 20 įvairių a- 

įg mųnięijos ir maisto sandėlių, 5 karinius
laivelius ir daug kitų ginklų ir amuni- 

I cijos.
‘ ,*Tokis tai buvo Hitleriui užduotas smū
gis Chersono ir Nikolajevo Raudonosios 
Armijos Trečiojo Fronto srityj. Tuo pa
čių kartu Raudonosios Armijos Pirmojo 
ir Antrojo frontų, vedamų maršalų Žu- 

\ kovo ir Konevo, dar sunaikino dešimtis 
tūkstančių hitlerininkų, tik bėgyj savai- 

1' tęs jps sunaikino 400 nacių tankų, ne- 
| sięaįtant jų nuostolio šeštosios armijos 
;| srityj.
Į | » Bendrai per savaitę laiko Ukrainoje 
r Raudonoji Armija atkariavo 16,000 ket- 
I . yįrtainiškų mylių plotą, 2,000 miestų, 
k miestelių ir kitų apgyventų vietų. Perėjo 
K Bugo ir Dniestro upes, ant kurių Hitlę- 
E ns manė sulaikyti Raudonąją Armiją.

* -

Ką Darys Rumunija?
Narsieji maršalo Konevo kovūnai jau 

peržengė Dniestrą ir laisvina Moldavijos 
tarybinę respubliką. Moldavijos respub
lika, į kurią įeina Bukovina ir Bessara- 
bija, rubežiuojasi su Rumunija. Taigi 
Raudonoji Armija jau yra visai netoli 
Pruto upės, skiriančios Tarybų Sąjun
gą nuo Rumunijos.

Turime nepamiršti, kad Hitleris buvo 
“padovanojęs” Rumunijai ne tik Molda
vijos respubliką, bet ir dalį Ukrainos— 
net iki Bugo upės. Tuščiagalviai Rumu
nijos valdovai Hitlerio “dovaną” priėmė 
ir paskelbė Tarybų Sąjungai karą, ku
riame paklojo šimtus tūkstančių rumu
nų kareivių. Rumunijos ponai manė pra
plėsti savo sienas Tarybų Sąjungos iš- 
kaščiais. Miestą Odessą jie pavadino 
“Antonesku,” daugelį kitų vietų jie “su- 
rumunino” ir jau tikėjosi ten amžiais 
viešpatauti.

Bet štai, nelauktai, netikėtai, kaip sa
ko žmonės, Raudonoji Armija barškina 
kardu į “tikrosios” Rumunijos duris!.... 
Sakoma, Rumunijos ponams visos blu
sos apmirė. Jie nežino, ką daryti. Jiems 
šis sovietų žygis — staigmena, nemaloni 
staigmena.

Kas dabar jiems daryti?
Tarybų Sąjunga sako Rumunijos žmo

nėms: išsitraukite iš šito pekliško karo, 
į kurį jus įtraukė Hitleris su Rumunijos 
valdovais, Antonescu ir kitais satrapais.

Anglijos radijas skelbia Rumunijai: 
pasitraukite iš karo, nes jei nepasi
trauksite, būsite sumušti ir Rumunija, 
kaipo tokia, liausis gyvavusi, ji nebus 
pripažinta!

Dalykas aiškus. Jei Rumunija nori su
mažinti savo kriminalybes, ji turi pasi
traukti iš karo tuojau, ji turi padaryti 
šiokią tokią atgailą “už griekus.” O jei 
ji to laiku nepadarys — velnias griebs 
visus Rumunijos ponus!

Pasitraukti — geras dalykas, bet nėra 
lengva pasitraukti, kuomet ji visa įsi- 
maknojusi iki ausų kare.

Rumunijoje, be abejo, yra nemažai 
Hitlerio kariuomenės. Hitleris nenorės 
Rumuniją paaukoti, nes iš jos jis alie
jaus daug gauna. Be to, jei Rumunija 
suklumpa, pasitraukia iš karo — kiti 
Balkanų kraštai seka tuo pavyzdžiu. 
Na, ir dėl to Rumunijos valdovai atsidū
rė didelėn bėdon.

Bet jie turės ką nors daryti. Jeigu jie 
iš karo laiku nepasitrauks, jų “smertel- 
nų griekų” skaičius vis didės, jų krimi
nalybes augs, kurios vėliau gali Rumu
nijos viešpačius visiškai sunaikinti.

Neužilgo matysime, kaip ten viskas 
bus.

Pucheu Sušaudytas
Laisvų Prancūzų teismas Alžyre (Af

rikoj) nusmerkė Pierre Pucheu sušau
dyti. Nusmerktasis apeliavo į laikinąją 
Francijos vyriausybę, bet ši atmetė jo 
apeliaciją ir, sakoma, Pucheu jau tapo 
sušaudytas.

Dėl Pucheu nusmerkimo sušaudymui 
apsiverkia Juozas Tysliava. Nekeista 
mums, kad Vienybės redaktorius verkia 
hitlerininkų, būtų keista, jei jis verktų 
padorių žmonių.

Pucheu yra vienas Francijos neprie
telių, kuris prisidėjo prie Francijos pa
vergimo. Jis yra buvęs Vichy valdžioje 
vidaus reikalų ministeriu, bet kuomet 
pajuto, kad Hitleris karą pralaimės, tai 
jis, nuvykęs į Afriką, pradėjo kitokią 
dainelę dainuoti — jis ten jau patapo 
demokratas!

Reikia tikėtis, kad tokių nenaudėlių 
bus ir daugiau, tiek Franci joje, tiek ki
tuose kraštuose. Jie tarnauja Hitlerio 
okupantams, padeda hitlerininkams mė
sinėt francūzų tautą, gaudyti i? žudyti 
fjpapęų^us patri jotus, bęt pa§^ųį, įęąi Jik

VERKTINAJ REIKIA 
LIETUVIŲ VIENY

BĖS
Ne tik pas mus Jungtinė

se Valstijose, bet ir pas; 
Pietų Amerikos ir Centra-1 
linės Amerikos lietuvius 
vienybės nėra. O tokios vie
nybės reikia — apverktinai, 
reikia. Kodėl tos vienybės 
nėra? Kas kaltas? Ką turi
me daryti jos pasiekimui? 
Urugvajaus lietuvių “Dar
bas” bando į tuos klausi
mus atsakyti. Straipsnis 
pavadintas “Lietuvių Vie
nybės Reikalu” ir skamba 
sekamai:

Mūsų išeivijos spaudoje 
dažnai rašoma apie vienybę, 
bet praktikoje kaip skardo
me taip tebeskurstame tą 
klausimą kilnodami, ir kad 
įgyvendinti mažai domės 
kreipiame į jį. Dėl ko taip 
yra ? Mano nuomonė, tai ar 
nebus kaltininkais tie, kurie, 
rašydami tuo klausimu 
straipsnius, ne vienodai su
prantą tą vienybę, parašę už
miršta mėginti pravesti prak
tikom Joks darbas neįmano
mas atlikti, jeigu vien ten- 
kinsįmės teorijomis, o prak- 
tikiniai nedirbsime. Lietuviš
kos vietybės klausimas nėra 
taip keblus, kaip tarptauti
niai klausimai. Mes visi vie
nos tautos broliai ir seserys 
ir vieno luomo žmonės, dar
bininkai, kurių kiekvienas 
užsidirbame sau pragyveni
mą be eksploatacijos kitų. 
Tai, rodosi, kad visų bendri 
reikalai riša būti vieningais 
ir solidariais. Vienu žodžiu, 
klasių kova bereikalinga mu
myse. Bet apverktinas reiški
nys pas mus, kuris priešta
rauja tuo klausimu ir mes 
kaip vėžiai, nerandame išei
ties ir skerečiojamės vietoj. 
Palikime senų laikų “bėdas,” 
o žiūrėkime į šiandienines, 
nes, jeigu būsime ožiško už
sispyrimo pilni, o neįžvelgsi
me įdabarties situaciją, tai 
mūsų visi visuomeniniai dar
bai bus beverčiais ir progre
syvi žmonija he pris kaitys mū
sų prie bendros progresyvūs 
pasaulio šeimos. Link idėjų 
pasiskirstymo ir sprendimo 
apie Lietuvos ateitį po šio 
karo, tai mūsų užsispyrimai 
nesudarys sprendžiamo fak
to. Lietuvos liaudis apsispren
dė 1940 metais ir ji sugebės 
apsispręsti, kai bus išvyti na
ciai iš Lietuvos. Mums vertė
tų daugiau stengtis prisidėti 
prie antifašistinės kovos, o 
ne kniaukti, kaip katinam 
prieš Tarybų Lietuvos liaudį.
Pamatinė mintis teisin

ga. Klasiniai skirtumai 
kad ir tarpe Jungtinių Val
stijų lietuvių nėra tokie 
baisūs, kad jie galėtų truk
dyti apsivienijimui, pavyz
džiui, teikimui pagelbos 
Lietuvos žmonėms. Jie nu
galimi ir neturėtų stovėti 
ant kelio linkui vienybės.

KUR TQS ATSĘĄITOS, 
KUR TOS KRŪVOS PI

NIGŲ DINGSTA?
F. Simokaičiui, vienam 

iš griežčiausių smetoninin- 
kų, jau pradėjus sąžinė ne
beduoti ramybės. Jis jau 
pradedąs pamatyti, kad 
klerikalai, tautininkai ir 
socialistai Lietuvos ’ vardu 
smarkiai pinigaujasi, o už 
surinktus ir išleistus pini
gus jokių atskaitų neišduo
da.

Šiame atsitikime reikia 
sutikti su Simokaičiu. Lie
tuvos vardu minėtos srovės 
varo bjauriausi šmugelį.

Tūkstančius dolerių suren
ka, bet. atskaitų visuome
nei neišduoda. Pinigai su
tirpsta gobš.ingose promo
torių rankose.

Amerikos Lietuvyje (ko
vo 18 d.) Simokaitis daro 
sekamus išvedžiojimus ir 
stato tokius klausimus:

Pernai rudenį Pittsburghe, 
įvyko socialistų-kataliką sei
mas . . . Tą seimą rengė Ame
rikos Lietuvių Taryba, bend
rai su Amerikos Lietuvių 
Tautine Taryba. ALT prieš 
Pittsburgh© Seime surinko 
virš šešių tūkstančių dolerių. 
Vidutiniai sakant buvo su
rinkta apie desėtkas tūkstan
čių dolerių, vardai tų, kurie 
ir kiek aukavo buvo paskelb
ti. Pinigus sudėjo visuomenė 
Lietuvos reikalams, geraširdė 
visuomenė. Ar ta geraširdė 
visuomenė matė atskaitas už 
ką ir kokia suma tų pinigų 
yra išleista?

New Yorko Lietuvių Tar
nyba, kurioj susispietė irgi 
rinko aukas išleidimui kokios 
tai knygos, kurią turėjo pa
rašyti net keli rašytojai, o 
apie tos knygos išleidimą ne
sigirdi, ir aukautojams pa
kol kas apie tai nieko nepa
sakyta. Ateityj nori žinoti 
tikrą atskaitą, kiek New 
Yorko Tarnybai tos knygos 
išleidimas kainavo ir kiek pi
nigų tebėra ižde?

Visi gerai atsimenam, kad 
vienas “Amerikos Lietuvos” 
bendradarbis apie porą me
tų atgal iškėlė klausimą: 
kur dingo surinktos aukos 
“Vienybės” koncerte, kur to 
laikraščio redaktorius gal ir 
leidėjas, prisaikdino susirin
kusią publiką būti ištikimais 
Lietuvos piliečiais ir surinko 
apie šimtą keturiasdešimt do
lerių. .

Kada klausimas buvo iš
keltas spaudoj, tai’ “Vieny
bės” redaktorius aiškino, kad 
būk Prancūzijoj rašytojams 
buvo pasiųsta. Ar jie buvo 
sušelpti, pakol kas, aiškaus, 
ar bent patikimo iš valdžios 
įrodymo nesimatė.

Ar aukautojai, toji gerašir
dė visuomenė tikisi matyti 
do££ atskaitą iš šios pramo
gos surinktų aukų, tai yra jos 
dalykas.

Tiesa, buvo katalikų spau
doj pastebėta, kad Kunigų 
Vienybė pasiuntusi Vatika
nui į šimtą dvidešimts penkis 
tūkstančius dolerių. Tai gra
ži auka-, ir, be abejonės, ge
raširdžių lietuvių suaukauta.

Klausimas, ar Kunigą Vie
nybė žino ir ar gali'pasakyti, 
kiek Lietuvos žmonės ar dva
siškiai gavo paramos iš tų 
surinktų pinigų ?

Lietuvai vaduoti Sąjunga 
irgi yra tautininkų įstaiga, 
jie išleido Timeless Lithua
nia knygą, aukavo Lietuvos 
Ministeriui Balučiui ir ki
tiems, bet atskaitų iš visko 
nesimatė. Ar visuomenės au
kautojai, geraširdžiai lietu
viai tikisi atskaitas matyti?

Tautininkų seimas New 
Yorke parodė, kad Amerikos 
lietuvių visuomenė yra tau
tinėj nuotaikoj, tik įsivaiz
duok sau, kad net iš tolimų 
Valstijų atvyko žmonės, at
likdami iš darbo, aukaudami 
visas išlaidas, apmokėdami 
nepaprastai dideles kelionės 
lėšas ir dar nepaskūpėdami 
aukomis, kurių sudėjo virš 
šešių tūkstančių dolerių.

Ar visuomenė gali tikėtis 
atskaitų, lyek seimas sureng
ti kainavo ir kiek pinigų liko 
kitiems reikalams? Paskelbi
mas vien tik vardų, kięk kas 
aukavo, nesiskaito atskaita.

skaitų nebuvo ir nebus. 
Klerikalų, socialistų ir 
tautininkų lyderiai moka 
tik pinigus rinkti ir pralei
sti, bet už juos atskaitas iš
duoti labai gražiai pamirš
ta. Už jokia aukas praeity
je jie nėra išdavę jokių pil
nų atskaitų.

Kas kita su demokratine 
visuomenei. Joje už kiek
vieną surinktą dolerį vi
suomet išduodama pilniau
sia atskaita. Štai įvyko De-

mas kaštavo ir kiek Demo- 
' kratinių Lietuvių Tarybos 
ižde pinigų randasi.

Dabar eina rinkimas pa- 
I ramos Lietuvos žmonėms. 
Telpa pilnos atskaitos, kiek 

j pinigų bei pundelių surink
ta, kiek ko už tuos pinigus 
'pirkta ir pasiųsta Lietuvos 
žmonėms, kiek pinigų ant 
rankų yra, kiek išeina to 

'darbo vedimui ir t.t. At
askaitos būna pilnos ir siste- 
' matiškai skelbiamos.

Žinios iš Naminio Fronto
MAISTAS

Karo Maisto Administra
ciją šią savaitę pranešė, kad 
šių metų sodinimui paruoš
tas didžiausias pasaulyje 
bulvių sėklų kiekis.

WFA ragina daugiau 
vartoti, bulvių — ne tiktai 
dėlto, kad yra didelis der
liaus perteklius, bet ir dėl
to, kad paskutiniai tyrinė
jimai atidengė ypatingai 
aukštą bulvių maistingu
mą.

Praėjusiais metais 20,- 
000,000 Amerikos “victory” 
daržų išaugino 40 procentų 
tautos šviežių daržovių. 
Šiais metais tautinis tikslas 
yra 22,000,000 “victory” 
daržų su didesniu našumu 

j nuo daržo. Amerikos mais
tas kovoja už laisvę per vi
są pasaulį, ir kiekvieno pi
liečio kooperacija bus rei
kalinga pagaminti daugiau 
maisto 1944 m. ir sustabdy
ti maisto eikvojimą. Vy
riausybės įstaigos . pataria 
anksti planuoti šių metų 
“victory” daržus.

Nors riestainiai, pyragai 
ir visi kiti mielėmis iškelti 
kepyklų kepiniai (išskiriant 
biskvitus ir cracker’ius) tu
rės daug daugiau maistin
gumo po gegužės 1 d., bet 
jų v kainos nepakils. OPA 
sako, kad palkeltos aukš
čiausios kainos, kurias jie 
leido pyragų maistingumui 
padidinti, bus mokamos ke
pyklų už tešlos mišinį, ir 
tai neatsilieps į detalines tų 
prekių kainas.

J. V. Žemės Ūkio Depart- 
mentas pataria šeiminin
kėms, kad dabar yra puikus 
laikas atidėti kiek riebalų 
(lard). Netiktai, kad rie
balai dabar neracionuoti, 
bet jų yra perteklius. Jų y- 
ra tiek daug, kad prekiniuo
se šaldytuvuose jiems nė
ra pakankamai vietos. Rie
balai turi būti laikomi šal
toje, tamsioje, sausoje vie
toje ir gerai uždengti, kad 
palaikyti jų šviežią kvapą. 
Bendrai, riebalai gali būti 
ilgiau laikomi, negu svies
tas ar margarinas, nors ne 
tiek ilgai, kaip hydrogenuo- 
ti virimo taukai (fats) ir 
perdirbta alyva. Riebalų 
vartotojams čia primina
ma, kad liekanas taupytų 
taukų rinkimo skardinėse 
svarbiai “Save Fats” prog
ramai.

Šauni šių dienų šeimi
ninkė planuoja savo val
gius, atydžiai. Ji vengia 
eikvoti, vartodama daug 
neracionuoto ar žemų-taš- 
kų maisto, taip, kad jos ra- 
cionavimo ženkleliai ilgiau 
tęsetų. Maistas, kurį šau
nioji šeimininkė vartoja, 
daugiausia susideda iš: o-Veltui tie klausimai. At-

Hitlerių kruvina mašiną ims visai braš- elementus, kaip Pucheu. Jie nėra nei kiek 
keti, jie apsimes esą demokratais ir net- padoresni už pačius vokiečius hitlerinin- 
gi francūzų tautos pątrijotais, kad pri- kus, Francijos ir kitų tautų žmonių žu- 
dengus savo kriminalypes. / dytojus tysliava jų gailisi, bet nesigaili

Mųsų nuomonę, Alžyrę teismas gerąi jų francūzų tąųta, kovojanti dėl savo iš- 
pad^yę §męrk(įągĮę,s sų^iįdymui tbkįųg ęįya^ayijnp.' ;,.

rančių, bulvių, kiaušinių, 
pusryčių kruopų (cereals), 
sojos miltų, macaroni, spa
ghetti, orančių ir grape- 
fruitų marmelado, peanut 
butter ir kavos.

Kainų Administracijos Į- 
staiga pataria jums nesku
bėti išleisti cukraus racio- 
navimo ženklelį No. 30 (ka
ro racioną vimo ketvirtoje 
knygelėje), kurio galioji
mas turėjo užsibaigti kovo 
31 d. OPA nusprendė, kad 
to ženklelio galiojimas bus 
pratęstas be termino, nors 
ženklelio No. 31 galiojimas 
prasideda balandžio 1 d. 5 
svarams cukraus ir jam 
nenurodoma išsibaigimo 
data. Jums verta nutęsti tų 
ženklelių vartojimą, dėlto, 
kad padidėjęs karui cuk
raus pareikalavimas ir pa
blogėjusios plukdymo są
lygos sumažino cukraus iš- 

i teklius. OPA pažymi, kad 
jeigu cukraus pirkimas bus 
atitinkamai atidėtas, tai 
padės palaikyt racionavimą 
dabar t. lygy j e. T ačiau, j eigų 
pirkėjai skubės nusipirkti 
jiems priklausomas dalis, 
tai gal teks susiaurinti ra- 
cionavimo kiekį.

O. W. I.

Šypsenos
Drąsuole

— Tavo uošvė iš tikrųjų 
karinga moteris, bičiuli.

— Kaip tai karinga?
— .Vakar Jonukas iš ne

tyčių cirke į liūtų narvą į- 
metė jos rankiniuką, o ji 
ramiausiai įėjo vidun ir iš
sinešė.

— Na, o liūtas?
— Liūtas iš baimės atsi

tūpė narvo kampe.

Atsipratins
— Gal galėtumei tu man 

duoti papirosą? — sako Jo
naitis bičiuliui.

— Mielu noru! Bet tu, 
regis, žadėjai atsipratinti 
nuo rūkymo?

— Aišku, noriu, bet tik 
palaipsniui: aš jau kelinta 
diena nebeperka papirosų.

įspėjo.
Dvi draugės susibara ir 

viena sako:
— Aš nepriklausau tai 

žmonių rūšiai, kurie bėgio
ja po miestą ir išnešioja 
pletkus.

— Žinau, žinau, — atsa
ko antroji,— tau ir nerei
kalinga bėgioti, tatai tu at
lieki telefonu.

Nežinojo
Iš kaimo miestan pas gy

vulių gydytoją kaimietis 
atvežė kiaulę.

Gydytojas: Kam gi tam
sta šventadienį pas mane 
atsitarabanijai? Juk žinai, 
kad šventą dieną aš negy
dau.

Kaimietis: Prabočyk, po
ne, mat aš žinojau, ale 
kiaulei jokių būdu nemož- 
nėjąu gąlvon įkalti*
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Trečias Puslapis - į

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Bostoniečiai Duosniai Pa 
reme Lietuvos Žmones

Didysis Lietuvių Literatūros 
Draugijos moterų parengimas 
—prakalbos ir koncertas, atsi
buvęs kovo 12 d., puikiai pa
vyko. Jis buvo suruoštas atžy
mėjimui Tarptautinės Moterų 
Dienos, kovo 8-tos. Rinktinės 
publikos, tikrų Lietuvos patri- 
jotų prisirinko veik pilna di
džioji Municipal Auditorija.

Atidarant susirinkimą, Fran
ces Beaudin (Kurgoniutė) su
dainavo Amerikos himną. Po 
to sekė rusų šokikų grupė.

Rūta Gitzus dainavo solo. 
Duetus dainavo F. Beaudin ir 
Ignas Kubiliūnas, pianu akom
panavo Ema Gitzus. Visi kon
certinės programos dalyviai 
puikiai pasižymėjo, todėl pu
blika juos apdovanojo gausiais 
aplodismentais.

Drg. Katrina Petrikienė pa
sakė puikią prakalbą temoje 
“Moterų Role Laimėjimui Per
galės ir Lietuvos šelpimas.” 
Kalbėdama apie moterų praei
tį ji prisiminė apie sunkią mo
terų padėtį buvusioj caristinėj 
Rusijoj, ten, kur mūs motinos 
daug kentėjo. Ten ir mums te
ko praleisti' gražiausias savo 
gyvenimo 
gyvenimo 
“Šiandien 
terys yra
lies pilietės. Šiandien joms du- 
,rys atdaros i mokyklą, į gyve
nimą, kuomet Vokietijos mote
rys po hitleriniu teroru šian
dien yra nublokštos i gyveni
mo sąšlavyną.”

Taipgi d. K. Petrikienė pla
čiai paaiškino, kaip yra siun
čiama pagalba lietuviams rau
donarmiečiams, lietuviams vai
kučiams Sovietų Sąjungoje, 
taipgi ir lietuviai partizanai 
gavo mūsų siunčiamas dova
nas. Antras siuntinys jau pa
siekė Sovietų Sąjungą. Trečias 
išsiųstas, dar randasi kelyje. 
Ketvirtą siuntinį ruošiame da
bar ir kuomet jis bus prireng
tas, mes tikimės, kad jis nu
eis tiesiog į Vilnių ar į Kau
ną, nes Lietuva vėl bus išlais
vinta iš po ilgaamžio Lietuvos 
neprieteliaus vokiškojo fašiz-

dienas sunkiausiose 
sąlygose. Ji sakė: 
Sov. Sąjungos mo- 
pilnateises savo ša-

mo. Tad paprašius aukų Lietu
vos pagalbai, draugės ir drau
gai aukavo sekamai:

Ant. ir Kar. Barčiai $25.
Kar. Kazlauskienė $20.
Eva ir Antan. žvingilai $20.
Po $10 Aukavo: M. Kra

sauskienė, William Daimond, 
S. Šukienė, R. Chubarkis, M. 
Masteikienė.

Po $5: Aleksandrow, G. V. 
Kvietkai, M. Vasiliauskaitė, V. 
Vaškienė, E. Niaurienė, J. Le- 
ponis, Masteika, K. Zinskienė.

Po $2: Putrius, Pilipaitis, 
M. Dombrauskienė, J. Micke
vičius, J. Slavėnienė.

Po $1 : B. Chubarkienė, D. 
J. Jusius, A. Zinskis, M. Puši- 
na, K. Juška, J. Matulaitis, A. 
Lukauskas, J. šūkis, J. Trau
pis, S. Rainard, E. Freiman- 
tienė, J. Usevičius, K. Žu
kauskas, A. Buividienė. Sta- 
šienė, Pranašas, Jarutis, Wili- 
maitis, Sinkevičius, Matulevi
čius.

Po $1 : M. Andreliunas, An
drulunas, Petruškevičius, D. 
Ruplėnienė, Liczne, Ferevičie- 
nė, J. Kroli, 
Jankauskas, 
čienė, M. 
Grinkaitis, 
Kavaliūnas,
Burba, M. Ažunaris, II. Tamo
šauskienė.

Po $1 : A. Natkus, Pakalnis, 
J. Bražinskas, Eningis, Rei
montas, J. Gavenavičius, B. 
Tamošauskas, F. B. Kubilius, 
Gedvilas.

Po 50c: II. Simanavičienė, 
Janonis, J. Lekas, Grigaliūnas. 
J. Pusniškis.

Viso Lietuvos žmonių gel
bėjimui aukų, sukelta $212.94.

Varde LLD moterų kuopos 
visiems aukotojams tariu šir
dingai ačiū. O tie, kurie gaus 
šią jūsų paramą, jums daugiau 
padėk avos.

H. Tamošauskiene.

Ponia Dorothy McElroy 
Vredenburgh, 27 metų am
žiaus, iš Alabama, Ga., pa
skirta Demokratų Partijos 
Nacionalio Komiteto sekre
tore. Tai pirmas toks atsiti
kimas Amerikos didžiųjų 
partijų istorijoje, kad mo
teriškei leista užimti tokią 
svarbia poziciją.

Waterbury, Conn

Montello. Mass
Iš Bankieto Lietuvos Žmonių 

Paramai

Kazlauskienė,
L Mikienienė,

Smaliukienė,

Worcesteryje Gražiai Pa 
minėta Moterų Diena

Mrs. Milėnas, 
Niukas, Markevi- 
Kapčiūnienė, A. 
A. Sabulienė, U.

Andrulunas, J.

Worcester, Mass

nitern
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Suknelei forma No. 
gaunama nuo 12 iki 20 
iki 42 dydžio.

Su formos 
ir 16 centų. 
Sincua, 427 
Brooklyn, N.

9056 
ir 30

siusti 
Mary

užsakymu
Adresuoti:
Lorimer Street

IŠ ALDIEČIŲ MOTERŲ 
VEIKLOS.

Kovo menesį Lietuvių Li
teratūros Draugijos mote
rų kuopos susirinkimas bu
vo skaitlingas narėmis, ra
portais ir tarimais.

Demokratinės Tarybos 
skyriaus atstovės pranešė, 
kad skyrius suorganizuotas 
ir pradėjo darbą rinkime 
visuotinos paramos savo 
tautiečiam kovotojam ir ci
viliam. Prašome visų, no
rinčių prisidėti sudarymui 
gero siuntinio dovanų įvai
riais daiktais, juos priduoti 
bile kam Lietuvių Svetai
nėj, tai yra, draugam Na
vikam, Yeskevičiūtei ar 
Valančiauskui. Pranešė, 
kad skyrius rengia didelį 
bankietą, koncertą ir dova
nas 30 balandžio.

Paaukota $10 Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, $5 
Vilnies bazarui, $5 auka ir 
$3.10 prenumerata kana
diečių Liaudies Balsui.

Nutarta surengti mar
gumynų vakarėlį, kurio 
pelnas bus skiriamas jau
nuoliui Pranui Traupiui, 
kaipo parama ir užuojauta 
jam sunkioj, ilgai nepagy
domoj ligoj. Parengimas jo 
naudai įvyks 15-tą balan
džio (April), Lietuvos Sū
nų - Dukterų salėj, 29 En
dicott St.

Kovo 26-Zą Įvyks Šauni 
Silkių “Pare,” — Bendrai

Su 11 -ta Kuopa.

nes Moterų Dienos
Aštuntą dieną kovo Lietuvių 

Literatūros Draugijos 28 kuo
pos rengtos prakalbos-apvaikš- 
čiojimas ' pasisekė visais at
žvilgiais. Publikos buvo gana 
skaitlingai, nemažai išplatin
ta literatūros, o ir gan gražią 
sumetė auką Lietuvai pagal
bos pundeliams.

Kalbėtoja K. Stanislovaitie- 
nė kalbėjo apie vietinius da
lykus, kuriuos mums darbinin
kam žmonėm reikia žinoti, o 
taipgi ragino, kad rengtumė- 
mės prie balsavimo preziden
tiniuose rinkimuose.

Draugė S. Sasna plačiai nu
švietė, ką reiškia Tarptautinė 
Moterų Diena ir dėl ko mes 
turime ją apvaikščioti. Kalbė
jo apie Lietuvos moterų, padė
tį būnant po Smetonos valdžia, 
o taipgi kalbėjo ir apie kitų 
šalių moterų padėtį.

Kadangi dirbamos dienos 
vakare prakalbos buvo rengia
mos, tad ir kalbėtojos neban
dė per ilgai užtęsti su prakal
bom. Aukų su smulkiais su
rinkta $44.50. Kurių aukotojų 
vardai gal pasitaikė neteisin
gai užrašyti, labai atsiprašo
me. Padengus prakalbų išlai
das, Lietuvos žmonėms pagal
bos pundeliams likosi $37.16.
Lietuvai Pagalbos Pundeliams 

Aukojo Šie Asmenys:
K. Stanislovaitienė ir J. Pa- 

bilius po $5.
O. Marozienė $2.50.
P. Bokas, V. Jakubonis, E. 

Jasiunas po $2>
Po $1: S. Kudlinskas, V. 

Krasnickas, K. Sinkevičienė, 
A. Kučiauskienė, T. Baltrušai
tienė, P. Marozas, K. Kučiaus- 
kas, A. Razas, M. Strižauskie- 
nė, J. Strižauskas, A. Antana
vičius, A. Balčiūnas, K. Jen- 
keliunienė, J. Vaitonis, M. 
Meison, K. Sinkevičius, B. Ra- 
simavičiutė, B. Bojienė, O. Ru- 
dziavičius, V. Muraškauskas, 
M. Paugis, J. Laurinaitis, M. 
Svinkunienė.

M. Mikšienė 60c, P. Kati- 
nienė 50c, O. Bojienė 30c, S. 
Plungis 25c.

Prakalbų rengimo komisija 
širdingai dėkavoja už aukas.

Vasario 26-tą Moterų Ap
švietos Kliubas surengė nepa
prastą vakarienę, pirmą sykį 
Tautiškam Namo. Gaspadinės 
pagamino valgius skaniai ir 
labai gražiai atrodė. Bet gai
la, kad atsiranda tokių žmo
nių, kurių akys pasidaro di
desnės už jų duonos krepšius 
(pilvus) pamačius stalus val
giais apdėtus. Tie žmonės re
tai kada į mūsų, parengimus 
lankosi. Jei tankiau lankytųsi, 
gal daugiau suprastų, kaip vis
kas yra brangu dabar, kad ne
reikia mesti laukan maisto.

Daug valgių buvo su auk au
ta kliubiečių, taipgi ir ne na
rės aukavo. Draugė Eva Ado
maitienė, ne narė, atnešė na
mie keptą “cake,” pati jį išlei
do ir surinktus pinigus, $8.15, 
perdavė rengėjam. Tai gera 
auka.

Kitos draugės aukavo val
giais sekančiai (atsiprašome, 
kad dėl stokos vietos pralei
džiame įvardinimus visų mais
to produktų. Tūlos draugės 
aukojo net po 2 vištas ir kitas 
tolygiai brangias dovanas. — 
Sk. Vedėja):

D. Bartkienė, O. Orentienė,
O. Vaitiekūnienė, O..Klimienė,
P. Mickevičienė, J. Stigienė, 
M.. Gutauskienė, B. Gutkaus- 
kienė, B. Vervečkienė, Iz. Te- 
nukienė, Eva Markevičienė, M. 
Potsienė, M. Valentukevičienė, 
O. Juodeikienė. O. Šukienė, B. 
Petrukaitienė,
Urbonienė, M. Tamulevičienė, 
U. Zaleckaitė, E. Elzbietienė, 
K. Skliutienė, K. Kupkienė, E. 
Rendzevičienė, Mrs. Steinart, 
A. Balčiūnienė, R. Kazlauskie
nė, J. Blujienė.

Aukavusios Pinigiškai
Ona Klimienė $4. Ona Vai

tiekūnienei $2.
Po $1 : R. 

A. Kukaitienė, 
J. Blujienė, M.
M. žaliukienė, P. Navickienė, 
P. Sinkevičienė, K. čereškie- 
nė, S. Raštikienė, B. Ambro- 
zienė.

Po 50c: A. Kangisirienė, S. 
Leavette.

To bankieto visas pelnas yra 
skriamas vilnų fondui. Mūsų 
draugės mezgėjos visą žiemą 
mezga svederius ir kojines 
draugams kovotojams raudon
armiečiams.

Paminčjom Moterų Dieną
Kovo 12 d., L. T. Name, bu

vo surengta paminėjimas Mo
terų Dienos. Vietinė draugė 
pasakė trumpą prakalbą. Bu
vo pakviesti Raudonojo 
žiaus viršininkai, taipgi, 
dalyvavo, ir lietuvių 
draugijų viršininkai, visi
kė po trumpą kalbą, pareiškė 
reikalą remti Raudonąjį Kry
žių. Jam buvo renkamos au
kos. Moterų Apšvietos Kliu- 
bas aukavo $10. Man rodos, 
surinko aukų apie $170. Pu
blikos mažai atsilankė.

Kry- 
kurie 
kelių 
pasa-

Apšvietos Kliubo daininin
kių, grupė mokinasi naujų dai
nų, po vadovyste Geo. Stepo
navičiaus, yra pakviestos dai
nuoti Li uosy b ės Choro kon
certe. Jos dalyvaus.

Draugė Amilia 
Brooklyn, N. Y., 
prizą dainininkių 
dovanojo visas
kvartugėliais. Visa grupė ta
ria širdingai ačiū draugei Zai- 
dienei.

Zaidiene iš 
padarė stin
gru pei, ap- 
su gražiais

A. Kelly, M.

S'ekantis kliubo susirinki
mas įvyks kovo (March) 31, 
paskutinę pėtnyčią mėnesio.

Žemaitė.

Brooklyno Kliubietes

silkių “partė,” kuri rengia
ma bendrai su vyrų kuopa, 
yra gerai suplanuota ir at
silankę bus pilnai patenkin
ti. Todėl ir aš drįstu visus 
paprašyti dalyvauti silkių 
“partėj.” Praleisit smagiai 
laiką ir paremsi t materia
liai darbščiąsias LLD kuo
pas. Pradžia 5 valandą.
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Pereitas mūsų kliubiečių 
susirinkimas, kuris atsibu
vo ketvirtadienį, tikrai bu
vo smagus. Tik klausyk ir 
gėrėkis raportais įvairių 
komisijų. Raportai eina tik 
iš vieno mėnesio darbuotės, 
bet klausytojui atrodo, kad 
veik neįmanomas dalykas 
per tokį trumpą laiką tiek 
daug nuveikti.

Pirmiausias raportas ei
na iš atsibuvusių pietų, nuo 
kurių pelnas skiriamas vil
nų fondui. Viso tą dieną 
pelno ir aukų surinkta 
$114.32. Nors aukų viešai 
ir neprašėm, bet mūsų geri 
prieteliai atėję į mūsų pa
rengimus taip geram tiks
lui aukoja ir be prašymo. 
Draugės mezgėjos džiau
giasi, kad darbo turės už
tektinai.

Kitas raportas eina iš at
sibuvusio parengimo pager
bimui Moterų Dienos, nuo 
kurio pelnas skiriamas 
Raudonajam Kryžiui. Pel
no, su aukomis, susidaro 
$100. Bet tai dar ne viskas 
nuo mūsų kliubiečių Rau
donajam Kryžiui. Draugė 
Petrikienė pranešė, kad ji 
jau turi surinkus $38.50; d. 
Kalvaitienė turi1 $18.00, d. 
Sasna atsistojus pranešė, 
kad grupė lietuvių draugių 
eina po stubas- savo sekci
joj rinkti aukų. Jos jau su
rinkusios $108.89 ir renka 
daugiau.

Laisvės bazaro darbinin
kės džiaugiasi, kad bazaras 
taip puikiai pavyko. Drau
gė Kalvaitienė pranešė, kad 
ir per bazarą gavome aukų

Šiame susirinkime įstojo 
viena nauja narė, 0. Kibu- 
rienė. Išrinkome atstovę į 
konferenciją, 
Williamsburgo 
dėlei

šaukiamą 
apylinkes, 

apkalbėjimo mūsų 
jaunimo, vaikučių padėties 
dabartiniu laiku. Taipgi iš
rinkta atstovė į ateivių gy
nimo konferenciją. Atsto
vės — dd. Senkevičienė ir 
Andriuškevičienė. Priimta 
rezoliucija prieš pakėlimą 
mokesčių didžiajame New 
Yorke važinėjimui . ant 
“subways,” gatvekarių ir 
“busų.”

Mūsų gera kliubietė, d. 
Purvėnienė, jau randasi 
namie, nors dar vis serga, 
bet mes linkime, kad atei-, 
nančiam susirinkime jau 
galėtų draugė Purvėnienė 
dalyvauti su mumis. Drau
gei Purvėnienei būnant li
goninėj nebuvo galima 
draugėms ją lankyti, nes 
įleido tik gimines. Kelios 
draugės, sakė, buvo nuva
žiavusios, bet negalėjo pa
simatyti su d. Purvėnienė.

Mūsų iždininkė, d. O. 
Depsienė, kuri dabar ran
dasi Floridoj kelioms'savai
tėms poilsiui, prisiuntė 
mums gražų laiškutį, ap
gailestaudama, kad negalė
jo prisidėti prie mūsų dar
bų ir sykiu prisiuntė puikią 
dėžę saldainių, kurias po 
susirinkimo valgėm.

EVA.

Kovo 12-tą vietinė Lietuvių 
Literatūros Draugijos moterų 
kuopa turėjo įspūdingas pra
kalbas su dainom. Jos^ buvo 
rengiamos atžymėjimui Tarp
tautinės Moterų Dienos. Kal
bėjo veteranė darbuotoja-vi- 
suomenininkė K. Petrikienė iš 
Brooklyn, N. Y. Dainų pro
gramą išpildė Ignas Kubiliū
nas, bostonietis, akompanuo
jant J. Karsokienei. Kaip kal
bėtoja, taip dainininkas yra 
žinomi mūsų publikai kompe- 
tentiškumu savo pareigom ir 
gražiai jas atliko.

Katrina Petrikienė savo kal
boj palietė svarbiausius šių 
dienų klausimus. Kaip svar
bią rolę vaidina moterys šiame 
kare sukriušinimui fašizmo, 
mirtino savo ir abelnai laisvos 
žmonijos priešo kovų fronte, 
primindama svarbias pareigas 
pasilikusių namie. Platokai pa
lietė lietuvių šelpimo reikalą 
dabar ir Lietuvos šelpimą pla
tesniu maštabu, kuomet oku
pantai bus išmušti iš Lietuvos 
žemės. Kalbėtoja kvietė visus 
geros valios lietuvius budėti, 
dirbti ton linkmėn, remti Jung
tines Tautas, kad šį karą galu
tinai laimėti taikiam pasau
liui. Ji užbaigė šiais žodžiais: 
“Gerbiamieji, daugelis iš jūsų 
esančių šiose prakalbose ka- 
riavot-kovojot pereitame pa
sauliniame kare 26 metai at
gal. Jūsų sūnūs-dukterys šian
dien randasi dar baisesniame, 
destruktyviškesniame kare— 
kare, kuris naikina gyvybes, 
turtus, kultūrą pasakišku įdū- 
kimu. Būdėkim, stovėkim sar
gyboje. Visais būdais padėki
me demokratinėms tautoms, 
demokratinėms spėkoms sunai
kinti nacizmą-fašizmą, kad po 
trumpo laiko dabar kovojan
čių mūsų vaikų vaikams vėl 
nereikėtų masiniai kovoti ir 
žūti.”

Ignas Kubiliūnas yra publi
kos mylimas dainininkas, tad 
abu jie buvo šiltai priimti, 
įkainuoti. Rožė Merkeliutė, 
kuri irgi buvo garsinta, nega
lėjo atvykti.
Gražiai Atsirekomendavome 
Aukom 4-tam Siuntiniui Dova

nų Savo Tautiečiams
Kalbėtojos paraginami ir 

vietinio koipiteto prašomi, da
lyviai sudėjo aukų pundelių 
reikalams

Po $5: 
Trakimas, 
Skliutas.

Po $2: M.
nas Kubiliūnas, M. K. Sukac-

kienė, A. Vasilienė, B. Pras- 
kauskas, J. Senkus, J. J. Bak
šys, T. M. Krapai, L. Ausie- 
jienė, Mr. & Mrs. Mikolaičiai, 
J. M. šiupėnai. M. Mazurkie- 
nė $1.50.

Po $1 : Z. A. Dvareckai, E. 
Trasikienė, P. GriniavičienS, 
Gariunas, S. Gaynavičius, Bal
čiūnienė, J. Žukauskas, K. 
birkštis, Mr. Sauda, Mrs. 
džionienė, B. žalimienė, 
Pilkauskas, J. Palionis, 
Lawren.

Po $1 : E. Davidonienė, 
žukienė, B. Laurinaitienė,
Bernotą, F. Pctkunas, M. Dek- 
snienė, F. Kalanta, B. Cook, J. 
F. Skelčiai, A. Vilčiauskas, M. 
Belkiavičius, S. Janulis, A. Ka- 
lakauskienė, M. Jucienė, 
Lozaravičia, J. Karsokas, 
Bačiavičia, U. Tumanienė, 
česna, J. Balčiūnas.

Po 50c: J. Karpišius, M. Ka- 
napkienė, P. Vizbarą, A. Viz
barą.

Viso suaukota $91.62. Ren
gėjos yra nuoširdžiai dėkin
gos visiems prisidėjusioms su 
parama Lietuvos žmonėms.

M. S.

Ki-
Jo-

M.

P

CLEVELAND, OHIO

sekamai:
Yeskevičius, V.
Butkiavičius, J.p.

Stankūnienė, 1g-

ALDLD Reikalai

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 15-to apskričio komite
tas nutarė laikyti konferenci
ją gegužės 21 d., 1944, svetai
nėj 15802 St. Clair Ave., Cle
veland, Ohio.

Todėl prašome visas kuopas, 
priklausančias apskrityje, ne
laukti paskutinių dienų, bet 
tuojau rinkti delegatus po vie
ną delegatą nuo kiekvieno 10 
narių skaičiaus. Rinkite pilną 
delegatų skaičių, nors šiais 
laikais daugelis įvairias valan
das dirba, bet visi supranta
me, kaip yra svarbu palaikyti 
šią apšvietos ir kultūros orga
nizaciją.

Dabar yra vajus už naujus 
narius, tai pasistengkime gau
ti kuo daugiau. Būtų linksma 
girdėti konferencijoj delega
tui raportus, kad nariai jau bū
tų pasimokėję duokles ir kuo
pos turėtų po gerą skaičių 
naujų narių. Konferencija 
prasidės 10 vai. ryte. Būkite 
laiku. Jeigu turite kokių pa
klausimų ar patarimų, tai pra
neškite apskričio sekretoriui 
sekamu antrašu:

J. Kolos, 4
1390 E. 188th St., 
Cleveland, Ohio.

Raudonojo Kryžiaus liuos- 
norės pernai per metus pada
rė 925 milionus bandažų-raiš- 
čių, kare sužeistų kariškių ir

Ą,»

SXSkx.

Walter Huston, Eric Roberts, Walter Brennan ir 
Anne Baxter filmoje “The North Star.” Filmą,
gaminta Hollywoode, įspūdingai perstato Sovietų Są
jungos žmonių gyvenimą pirm karo ir karui prasidėjus.
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PAJIEŠKOJIMAI
Suteikiam garbingas laidotuves

paga-

* Schutzmann (vok.) —policininkas.

Philadelphia, PaNashua, N. H
<♦> <f>

<♦> <!>

<♦> < >

<!> >

GREEN STAR BAR & GRILL<

Lietuviškas Kabaretas<♦> <■;>
&

<♦>

<!> < >

't.

M. Skliutienė, sulau-

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

NOTARY 
PUBLIC

ateinantį 
po pietų, 
nedėldie- 
dalyvauti

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

Pageidaujama, kad vientik lietuvės 
atsišauktų. Esu vaikinas dar neve
dęs. Prašau kreiptis po sekamu an-

apskričio. Paliko nu
vyrą ir dvi seseris.

jog ir 
kurios 
šiepti 
nlinti Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Pirma, 
savais 
vėliau 
Gegu-

bet ji butų dar geresnė, 
prelegentas savo paskaitą bū-1

Užsilikęs Dalykėlis
Gal visi prisimenate, kad Li

teratūros Draugijos 2 kuopa,

už CIO 4,410, 
uniją PRT 1,- 
Darbo Federa-

Vienybės Ardytojams

14 d. šio miesto va- 
darbininkai balsavo

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Trečiadienis, Kovo 22, lŪ'Tt
---------------------- ■■____ -- -----------------------

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro susirinkimas įvyks 

23 d. kovo, 155 Hungerford St., 8 
vai. vak. Nariai yra kviečiami daly
vauti, nes bus, svarbus susirinkimas. 
— S. Makoveckas, org. (69)

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

<l>

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

sunkus pristatymas anglies.

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

Mirė W. Sakalauskas, jau

< >
<)

r’r Laisve, OtniW baily įM" .'"T’.’.T’.

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 E V. 4-8698 un

F. W. SH ALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

...

SO. BOSTON, MASS.

Spccialis ALDLD moterų ir mez
gėjų susirinkimas įvyks 
nedėldienj, kovo< 26, 4 vai. 
376 Broadway. Šaukiamas 
nį todėl, kad davus progą
toms draugėms, kurios neturi pro
gos lankyti moterų susirinkimus 
vakarais. Ateikite visos, atsiveskite 
naujų narių ir naujų mezgėjų. Ap
tarė svarbiuosius reikalus, turėsime 
karštos arbatos ir draugišką pasi
kalbėjimą. — Org. K. Zinskienė.

(68-76)

(Tąsa)
— Einam į miestą, Raimondai. Tėte 

sakė, jog reikia pasižiūrėti, kas ten da
rosi. Jūsų tėvas pasiliko pas mus, jis pa
lauks. Čia ateis Vorobeika. — Ir, kol 
priėjo Andriejus, jaudindamosi pridėjo: 
— Ptacha jums prišnekėjo nesąmonių, 
vis dėlto jis geras vaikinas. Jūs nepyki
te! Na, einame!

Ptacha ėjo ir kalbėjosi, lyg tarp jo ir 
Raimondo nieko nebūtų įvykę. Stotyje 
pasigirdo keli šūviai. Įspėdamas apie pa
vojų, sušvilpė garvežys, tačiau kažkaip 
staiga nutilo, ir vėl buvo ramu.

— Andriejau, ar tu buvai mieste? Kas 
ten vyksta? — neramiai paklausė Ole
sė.

— O velnias žino! Mačiau būrį raite
lių. Prie miesto valdybos — krūvelė 
frantų su šautuvais. Vieną pažinau — 
Sladkevičiaus, advokato, sūnų. Ant ke
purės prisikabinę baltus erelius... Dau
giausia gimnazistukai. Malonumėlis!

Apie geležinkelį buvo tuščia. Sandėlio 
vartai uždaryti. Kažkas grėsminga buvo 
toje tuštumoje. Už kelių žingsnių nuo 
išėjimo į tiltą, permestą per stotį, pro 
prekių sandėlio kampą, priešais šmėkš
telėjo kažkokia figūra.Tatai buvo austrų 
policininkas. Jis rengėsi šokti į šalį, bet 
trejukės vaizdas jį nuramino. Dusdamas 
ir dairydamasis, jis sušuko darkyta len
kų kalba, mostelėdamas ranka į šiaurę:

— Ar jūs ten nematėte ginkluotų žmo
nių?

— Ne, — atsakė Rajevskis, vienintelis 
iš visų trijų mokėjęs lenkiškai.

Policininkas šoko bėgti į vandentrau
kį. Tačiau Ptacha nelauktai pakišo ko
ją ir solidus šucmanas* įsibėgėjęs išsi
tiesė ant žemės. Tuo pačiu greitumu An
driejus užsėdo jį. Kad ir kiek šis spar
dėsi, bet iš stiprių rankų negalėjo iš
smukti.

— Raimondai, timptelėk o revolverį! 
J'ik gyviau.

Raimondas pasilenkė prie policininko 
ir skubėdamas ir jaudindamasis atsegė 
makštis ir išėmė revolverį. Ptacha sku
biai atšoko nuo policininko, neužmiršda
mas iš makštų ištraukti platų durtuvą, 
ir atsistojo pasiruošęs gintis. Raimondas 
vartė rankose atimtą mauzerį, nežino
damas, ką su juo daryti.

Viskas taip greitai įvyko, jog Olesė 
nespėjo susivokti. Policininkas pašoko. 
Jo apatinė žiauna drebėjo iš baimės ir 
įsiutimo. Tačiau karinga Ptachos išvaiz
da nė galvoti neleido apie pasipriešini
mą.

— Na, o dabar spausk! Pakelk kulnis!

— Ir Andriejus reikšmingai mostelėjo 
durtuvu į šiaurę. — Nesupranti? Na, 
kaip ten jūsiškai — mechendrapis pas

. velnio močiutę!....
Raimondas įsidėjo revolverį į kišenę. 

Tada policininkas paskubomis pradėjo 
tolti nuo jų, kas minutė atsigręždamas. 
Paėjęs keletą žingsnių, jis atsijuosę dir
žą ir numetė nebereikalingas revolverio 
ir durtuvo makštis. Andriejus nuėjo ir 
pasiėmė. Įkišęs durtuvą į makštis ir pa
tenkintas šypsodamasis, sugrįžo atgal.

— Kur man įkišti tą daiktelį?
— Ar tu iš proto išsikraustei? O jeigu 

jis būtų mus visus iššaudęs? — užsipuo
lė jį Olesė.

— Ech, kol kas atsitiks ar ne atsitiks, 
nosis grybų pridygs! Kuriam velniui 
jam pistoletas? Vis tiek krautuvėlė už
daryta! O man pravers.

— Na, o durtuvas — kam tau? Mesk
— ir einam!

— O kaipgi! Iš jo du puikučiai peiliu
kai išeis. Aš čia jį po laiptuku priglau
siu. Čia nematyti.

Ant tilto jis juos pasivijo.
— Klausyk, Andriejau, jeigu tu ma

nai dar ką nors iškrėsti, tai nebeik su 
mumis. Mes turime svarbų reikalą, — 
sausai pasakė Raimondas.

— Na, ko prikibote? Juk viskas ge
rai! Aš seniai norėjau turėti pistoletą, 
o čia, žiūriu, nauda iš rankų sprūsta.... 
Bet stipriai išgąsdinau policiejų! Ko ge
ro, kokį 10-tą kilometrą spaudžia! Ma- 
lo-nu-mė-lis!—Ir Andriejus taip užkre
čiamai leidosi juoktis, jog Raimondas ir 
Olesė neišturėjo nenusišypsoję.

Ir Andriejui grįžo gera nuotaika. Per 
tiltą jis ėjo šokdamas ir dainavo:

Op, kūmai, nesusmuk,
Šen ten pasisuk! '

Taip pat jam nelauktai atėjo mintis 
viską kilniai baigti.

— Žinai ką, Raimondai, dovanoju tau 
pistoletą! Imk! žinok, kad esi mano 
draugas! Aš sau gausiu kitą.

Olesė vėl greitai į jį atsigręžė.
— Ką tu, vėl galvoji ką nors užpulti? 

Nevaikščiok su mumis! Ar girdi? Ne
vaikščiok !

— Bet ne! Ką tu šiandien man nuo
taiką gadini? Aš visa siela, o ji... Pasa
kiau, kad daugiau išdaigų nebus, ko gi 
dar? Maža kur aš galiu gauti? Koks ta
vo reikalas? Imk, Raimondai, makštis ir 
dėvėk į sveikatą... Ką ten bobos apie ka
rinius reikalus išmano!

— Tu apie bobas atsargiau!
Tačiau Andriejus nebeklausė jos. Ap

kabinęs Raimondą per juosmenį ir dro
viai šypsodamasis, sušnibždėjo:

(Bus daugiau)

Du Skirtingi Paukščiai Negali 
Dėti Kiaušinius j Vieną Lizdą

Politiniai ištižus Keleivio iš- 
leistuvė visiškai apsivalė nuo 
gegužių pakaleni.) os. Nors
žvingilas Keleivį pardavė Jur
giui Gegužiui ir Stasiui Mi
chelsonui (Staska Mikelke- 
wich), bet Keleivis daugiau 
buvo žinomas gegužiniu. Tam 
buvo dvi priežastys: 
kad Gegužis nupirko 
pinigais, o antra, kad 
dirbti atėjo ir Vincas
zis. Taigi, ši išleistuvė ir buvo, 
anot dzūkų pasakymo': “trys 
kacinai viename maiše.” Ma
nau, nepadarysiu klaidos pa
sakęs, jog niekad toj įstaigoj 
saulė neužtekėjo iš rytų ir ne
suvedė tų, tą tūli vadina žmo
nėmis į santaiką bent ant va
landėlės. Vienok, iki Jurgis 
Gegužis buvo gyvas, tai dole
rinis “Internacijonalas” nelei
do jiems išsipalaiduoti.

Pasimirus Jurgiui, dalykai 
pradėjo keistis. Michelsonas 
kaipo dolerių “ielius,” jam vi
sai neapeina, jog Vincas prie 
Keleivio išdirbo dvidešimt ke
turis metus. Visko ko jis lau
kė, tai progos ir jam nereikė
jo jos ilgai laukti. Kaip ant 
laimės, Naujoji Gadynė pa
kratė kojas ir čia Michelso
nui buvo auksinė proga pasi
naudoti. Pirmiausia jis užve
dė derybas su Stilsonu, bet tas, 
matomai, jautėsi, kad jam per 
žema būti spaustuvininku, peč- 
kuriu ir šlaviku, tai per daug 
komplikuota, o, atsiprašant, 
unoras neigi prie to prileis. 
Bet Michelsonui kas čia tokio, 
neapsiėmė Stilsonas, tai apsi
ėmė Strazdas, kuris kelinta 
diena už durų iš bado danti
mis kaleno; pas šį žmogų u na
ro nėra, jis už plutą duonos, 
kad ir' pas velnią eitų šieno 
pjauti. O Michelsonui to tik ir 
reikia.

žinoma, Vincas Gegužis čia 
nieko nenustojo, nes jo alga 
visuomet buvo kuo žemiausia, 
o apie viršlaikį, tai nebuvo nei 
kalbos. Kuomet man su Vin
cu prisiėjo dirbti Keleivyje, 
tai nekartą pamaniau: ar ran
dasi pasaulyje didesnis vergas 
už Vincą Gegužį? Vincas yra 
savotiškas, bet šiaip yra drau
giškas ir nuoširdus. Ar Straz
das atlaikys tą vergiškumą, tai 
dalykai paaiškės vėliau.

20 balandžio turėjo draugišką 
vakarėlį su paskaita: Krikš
čionybė ir svietiškas mokslas. 
Prelegentas buvo D. J. Jusius. 
Tas vakarėlis gerai pavyko ir 
draugai duosniai finansais pa
rėmė kuopą, kurios iždas jau 
buvo tuščias. Pačio vakaro 
nuotaiką ir aukotojų vardus 
aš buvau apsiėmęs paskelbti 
spaudoje, bet ant nelaimes, ant 
rytojaus, bedirbant eksplioda- 
vo taip vadinamas “peint re- 
moveris” ir aš smarkiai apde
giau. Iš karto atrodė tik juo
kai, bet už keletos dienų pa
sirodė visai rimtas dalykas, 
prie tam, gydytojas sako, jog 
reikės operaciją daryti. Blo
ga, kad negaliu vaikščioti, o 
dar blogiau, kad negaliu sė
dėti, net šiuos žodžius rašiau 
galėdamas. Tiek to, eisime 
prie dalyko.

Kaip žinome, tą vakarą ren
gė vyrai. Vyrai gamino val
gius, vyrai vaišino visus, o 
daugiausia, tai moteris. Tiesą 
pasakius, moterų atsilankė 
neperdaugiausia. Ir ar žinote,

taip tų atsirado tokių, Pajieškau apsivedimui merginos 
“bandė” mus vyrus pa-! ar našles, nuo 30 iki 40 m. amžiaus, 
už nemokėjimą 
valgio ?

teika, J. Šukys, A. Dambraus
kas, Z. Kiškis, žemaitis, F. Pa
kalnis, O. Yuškienė ir A. Ma- 
tusiavičienė. Viso trisdešimt 
du doleriai.

Iš tikrųjų, minėtas vakaras 
buvo linksmas, kultūringas ir 
kartu labai gražiai parėmėme 
vietinę kuopą, kuri visuomet 
remia kultūringus reikalus. 
Kuopos vardu visiems tariu 
širdingiausią ačiū!

Karys leitenantas Vytautas 
Pestelis aplankė savo tėvelius, 
So. Bostone. Pestelis plačiai 
yra žinomas mūsų apylinkėje, 
kaipo veikėjas ir nuoširdus 
žmogus. Jis išauklėjo gražią 
šeimynėlę; visi ima dalyvumą 
muzikoje.

Nuo savęs linkiu leitenantui 
Vytautui ištvermės kaip kar
žygiui, o 'tėvams ramiai pa
laukti iki Vytautas laimes ka
rą ir grįš atgal j namus!

Jaunutis.

Vokiečių radijas sakė, 
kad labai nupuolus popie
žiaus sveikata.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Juslaus paskaita buvo gera, I trąšu. Laiške suteiksiu daugiau in- 
• • ! formacijų. Juozas Bulota, 610 S. W.
JeigU 8th St., Washington, D. C.
' I (65-70)

tų išlaikęs vienoj temoj. Kitas I 
dalykas, paskaitoj nebuvo ko
mentarų, kas padaro pačią 
paskaitą sausą ir tūliems ne
aiškią. Reikia pasakyti, kad 
Justus labai nuosekliai skaito 
paskaitą. Jo žodžiai aiškūs, 
skardūs ir sminganti klausyto
jui į ausį, ši paskaita So. Bos
tone buvo pirma, bet tai ne
bus paskutinė.

Suvalgius vyrų pagamintus 
valgius, padaryta kolekta. Au
kavo :

G. Likas $2.
A. Jankus $1.55.
Po $1: E. Frimantienė, B. 

Čiuberkienė, M. Piešinienė, D. 
Ruplėnas, M. Butkienė, D. J. 
Jusius, A. Sabulienė, M. Kaz
lauskas, J. Žekonis, J. Butkus, 
A. J. Kupstys, A. Buivydas, K. 
Kazlauskienė, J. Burba, E. 
Maciavičienė, J. Vitkauskas, 
P. Traupys, J. Pukevičius, J. 
Naujokaitis ir S. Rinordas.

Po 50c: A. Simonavičienė, 
V. Norbutienė, P. Norbutas, 
M. Babinčienė, U. Kavaliunie- 
nė, M. Petrikienė, O. Petruš
kevičienė, J. Sinkevičius, J. 
Matulevičius, J. Petruškevi
čius, A. Grinkaitienė, J. Mus-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIŲS
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.

Visko Po Biskj
Kuopos laikytame susirinki

me, kovo 4 d., nutarta pradė
ti darbas pagelbai savo tėvam, 
motinom, broliam ir seserim 
Lietuvoje, kurie tiek daug nu
kentėjo ir vis dar kenčia nuo 
nacių. Visi suprantame, kad 
dabar galime teikti pagelbą 
tik tiems lietuviams, kurie, gi
liau pasitraukę į Sovietų Są
jungą, kovoja už Lietuvos iš
laisvinimą, bet jau Raudonoji 
Armija* artinasi prie Lietuvos 
ir greitai bus galima teikti pa
gelbą visiems Lietuvos žmo
nėms. Ten mūsų giminės gy
vena didžiausiame varge ir 
skurde ir laukia mūsų pagel- 
bos rankos. Amerikos visi lie
tuviai, be skirtumo, kas mes 
esame, turėtume ištiesti tą bro
liškos pagelbos ranką. Kas dėl 
Lietuvos būsimos tvarkos ir 
valdžios, tai kaip Lietuva bus 
išlaisvinta iš po nacių, tai 
žmonės turės tokią tvarką, ko
kios jie norės, o mūsų pareiga 
jiems tik padėti. Reikalas 
mums organizuotis tokiam dar
bui ir, kaip tik gausite pakvie
timus į konferenciją, tai rin
kite savo atstovus.

Kuopos sek r. drg. J. Ege- 
H8 pridavė LDS 128 k p. nau
ją aplikaciją, tai jo dukrelės. 
Šiemet į kuopą jau gavomę 2 
naujus narius. Reikėtų gauti 
ir daugiau.

buvo pagyvenęs žmogus. Buvo 
pavienis, taip geras žmogus, 
visuomet paremdavo darbinin
kišką judėjimą. Iš Lietuvos pa
ėjo Daugių parapijos, Janiu- 
ciškių kaimo, Alytaus apskri
čio. Paliko vieną seserį šioj 
šalyj. Palaidotas į šv. Kazi
miero kapines.

Mirė K. Bursakienė, dar ne
sena moteris, dar galėjo gy
venti, bet mirtis išrovė iš gy
vųjų tarpo. Buvo religinė, tai 
ir palaidota į Šv. Kazimiero 
kapus. Iš Lietuvos paėjo Alo
vės parapijos, Melunų kaimo, 
Alytaus 
liūdime

Mirė
kus senyvo amžiaus, 85 metų. 
Tai buvo, gal būt, seniausia 
lietuve iš visų mūsų mieste. 
Palaidota į šv. Kazimiero ka
pus. Paliko 1 sūnų ir 6 dukte
ris.

Sudegė didelė krautuvė, kur 
gaisras padarė apie $200,000 
nuostolių. Net 30 ugniagesių 
pritroško nuo dūmų ir buvo 
nuvežti į ligoninę. Kaipo mū
sų miestelyje, tai labai didelis 
gaisras ir nukentėjo kiti na
mai. V. V.

Berlyno radijas šnekėjo, 
būk vokiečiai nedarą Suo
mijai spaudimo, kad 
kyt ją nuo atskiros 
su Sovietų Sąjunga, 
jas Berlyno .melas

sulai- 
taikos 
Nau-

Smūgis

Kovo 
žiuotės 
pasirinkimą vienos iš trijų uni
jų: CIO, PRT, kompaničnos 
unijos, ar AFL. Nors Am. Dar
bo Federacijos vadai per ke
lias savaites prieš balsavimą 
šlykščiai niekino. CIO, gązdino 
komunistiniu baubu, juodu
kais, būk šie užimsią baltųjų 
darbą, jei CIO laimės, dėjo 
apmokamą skelbimą į Evening 
Bulletin, užpirkdami visą pus
lapį. Tame skelbime, pasikvie
tę talkon didžiausią raganų 
gaudytoją Diesą, naudojo 
kongresinius rekordus, kur 
CIO perstatoma kaip prieš- 
amerikinė unija, komunistų 
dominuojama. Kuomet Fede
racijos vadai visokiais būdais 
niekino, žemino tą kovingą 
uniją; CIO organizatoriai ty
kiai, bet ryžtingai dirbo ver
buodami narius savo unijom

Ir štai to nuoseklaus darbo 
vaisiai: Iš apie 10,000 darbi
ninkų balsavo 
už kompanijos 
815, o už Am. 
ciją tik 1,657.

Mano manymu, AFD vadai 
padarė didžiausią klaidą, pasi
naudodami Dieso argumentais 
puolimui savo konkurento;- 
kiek teko patirti, darbininkai 
(net ir eiliniai Fed. nariai) la
bai pasipiktinę tokiu vadų el
gesiu. Bet ar jie pasimokins?

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

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 jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Stagg 2-8842

■-v s t iBe'ml
ET ' -" t• •**»
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st* Sovietai Užėmė Pozici
jas už 40 Mylių nuo 

Rumunijos
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

manus 13 mylių į pietų va
karus nuo Dniestro ir pa
siekė punktus už 40 mylių 
nuo Pruto upės, kuria ei
na siena tarp Rumunijos ir 
Sovietinės Moldavijos.

Mogilev - Podolski mies
te hitlerininkai buvo taip 
staiga užklupti, kad negavo 
progos pabėgt ir tapo su
mesti upėn. Čia raudonar
miečiai pagrobė milžiniškus 
kiekius vokiečių karo reik
menų.

Naciai buvo įsakę rumu
nams žūt - būt atlaikyt pir
muosius apkasus šiauri
niai - rytinėje Dniestro pa
krantėje, o kad rumunai 
buvo priversti pasitraukti į 
antruosius apkasus, tai hit
lerininkai daugelį jų sušau
dė šiuose apkasuose.

Sovietai atėmė iš vokie
čių Pogorieloje ir kitas vie
tas Proskurovo, geležinke
lių mazgo, srityje, apie 70 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Vinnicos.

Į pietų vakarus nuo Bob- 
rineco, rytiniame Bugo li
pęs šone, raudonarmiečiai 
atvaduodami kelias gyve
namas vietas, pagrobė 30 
vokiečių kanuolių, 200 tro- 
kų ir dikčiai kitų karinių 
reikmenų.

Nikolajevo uosto fronte 
Sovietai atėmė iš nacių 
Voznesenską, paskutinę vo
kiečių tvirtumą į šiaurius 
nuo to uosto.

Visuose Ukrainos fron- ; 
tuose sovietiniai kovūnai 
per dieną paėmė virš 120 
vietovių, tame skaičiuje 5 
geležinkelių stotis ir eilę 
apskričių miestų.

Hartford, Conn: HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALt 
REIKALINGOS MOTERYS

Krikščiy Išleistuves
Kovo 5 dieną, J. M. Pilkaus

kų namuose, buvo surengtos 
išleistuves Marijonai ir Povi
lui Krikščiams, kurie išvažia
vo į Camton, Kaliforniją. Da
lyvavo giminės, draugai ir 
draugės. Buvo atvažiavę iš 
Fitchburg, Mass., draugai J. O. 
Samulėnai.

Susėdus prie stalų, prie ska
naus maisto, Pilkauskienė pa
prašė svečius valgyti ir vaišin
tis. Pasakyta daug kalbų, visi 
nuoširdžiai linkėjo draugams 
Krikščiams laimės naujoj vie
toj. Paskui Krikščiai padėka- 
vojo už taip gražias išleistu-' 
ves, kurias jie niekados neuž-; 
įnirš. Ant pabaigos kalbėjo | 
drg. J. Margaitis, palinkėjęs 
išleidžiamiems laimės, prisimi
nė, kad būtų gerai, kad tas 
gražias išleistuves apvainika
vus aukomis lietuvių vaikučių 
pagalbai, kurie gyvena išvežti 
giliau į Sovietų Sąjungą.

Aukavo sekamai:
P. M. Krikščiai $5.
Po $2: V. ir O. Visočiai, J. 

ir M. Bernotai, J. O. Samulė- 
nai, J. M. Margaičiai.

Po $1: J. O. Rudžinskai, J. 
M. Pilkauskai, S. M. Lubec- 
kai ir A. Ling, o Mrs. Kencas 
25c, tai viso $17.25. Širdingai 
ačiū už aukas!

Paskui veik visi svečiai iš
vyko į LAP Kliubo svetainę, 
kur buvo Laisvės Choro paren
gimas, tai drg. Krikščiai nu
pirko visiems įžangos bilietus, 
kurie dalyvavo jų išleistuvėse.

Choriečiai suvaidino du vei- 
kaliukus: “Dėdės Silvestro 
Kieme” ir komediją “Buvo 
Klaida.” Vaidintojai gerai at
liko savo roles.

PAKUOTOJAI 
SANDĖLIO DARBININKAI

Reikalingi lengvam darbui mūsų sandėlio 
kambaryje.

5 DIENŲ SAVAITĖ—10 VALANDŲ 
GERA ALGA. GREITI PAKILIMAI

McCRORY STORES, 
76—9th AVE., N.Y.C.

___________________________________________ (68)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

46 VALANDŲ SAVAITĖ 
$30 I SAVAITĘ PRADŽIAI

Su reguliariais pakilimais 
Senai įsteigtoje gaminimo įstaigoje.

Kreipkitės
205 WATER ST., BROOKLYN

13 būtinų darbų reikia paliuosavimo.
(70)

BERNIUKAI,
Lengvas fabriko dalbas, 

Gera alga. Nuolat. 
LEOPOLD SONN. .
62 West 1-lth St. (70)

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)

VIEŠBUČIO DARBININKAI
MERGINOS PRIE ELEVEITORIŲ 

PAGE GIRLS
TELEFONU OPERATORĖS 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI

Gero Algos. Kreipkitės J Timekeeper

THE BARBIZON
HOTEL FOR WOMEN

MO E. 63rd St. (70)

AUTO MECHANIKAI
APVALYTOJAS

LUBRIKATORIUS
MES SIŪLOME

PASTOVIUS DARBUS
SU GEROM ĮPLAUKOM

Didžiausias New Yorke
DODGE & PLYMOUTH DEALER

TIK ATIDARĖ 
NAUJA MODERNINĖ 

DIRBTUVĖ
Puikiausios Darbo Sąlygos.
Taipgi Kiti Nepaprasti Atydumai

KREIPKITĖS, RAŠYKITE AR 
TELEFONUOKITE

J. R. LYNCH & CO.
250 Dyckman St., New York City.

% block West of Broadway 
PHONE: LORRAINE 7-8000

(70)

VYRAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI
PAT Y RIMAS N ER EI K A LIN G AS

PROGOS PAKILIMAMS IR 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)

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

(71)

SKAITYTOJAI
$35 J SAVAITĘ IŠ 5 DIENŲ

PREMIER ESSEX LINEN SERVICE 
410 EAST 3 i th ST.

(68)

JAUNAS VYRAS
REIKALINGAS ĮSIDIRBIMUI 

NAUDINGŲ KIRBINIŲ IR 
ŠILKŲ RŪME.

NUOLATINIS DARBAS.
FEINBERG & WIESEN

501 7TH AVENUE.
(70)

MEDŽIO TEKINTOJAI
PILNAI PATYRŲ 

NUOLATINIS DARBAS 
$1.50 Į VALANDĄ

HAVLICEK & FRANKE, 
1228 2ND AVĖ., N. Y. CITY.

' (70)

ŠRIUBŲ MAŠINŲ 
OPERATORIAI

Prie
BROWN & SHARPE AUTOMATICS

Gera Alga 
Prie Naktinio Darbo 

Viršlaikiai

AMERICAN HINGE CORP.
206 Wallabout St.. 

BROOKLYN, N. Y.
_____________ ____________ _____(69)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(73)

MERGINOS
PAKAVIMUI IR ĮSIDIRBIMUI 

NAUDINGOMIS BENDRAI 
SUKNELIŲ DIRBTUVĖJE.

GERI DARBAI.
FEINBERG & WIESEN

501 7TH AVENUE.
(70)

PAKUOTOJAI
17-40 METŲ

STIKLINIŲ DOVANOM 
IŠDIRBINIŲ DIRBTUVĖJE

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
GERA ALGA. PROGA SU 
DRAFTO ATIDĖJIMAIS

MAJESTIC PRODUCTS CO.
636 BROADWAY 

__________________________________________ (69)

Berlyno Blofai

Kovo 10 diena LAP Kliubas, 
savo svetainėj surengė išleis
tuves drg. Krikščiams, nes drg. 
Krikščiai yra daug gerų darbų 
atlikę kliubo naudai. Dalyva
vo apie 50 žmonių. Visi linkė
jo laimės d. Krikščiams, o jie 
ačiavo už tokį draugiškumą 
išleidėjams. .

Berlyno radijas pasako
jo, būk vokiečiai traukda
miesi atgal taip viską su
naikinę, kad Sovietams ten- 
ką, girdi, tiktai visiškos dy
kumos.

Naciai blofina, būk jie 
vis pasprunką nuo Raudo
nosios Armijos, o sovietinė 
kariuomenė, esą, tik bergž
džiai eikvojant! savo jė
gas.

(Tokiomis pasakomis, be
je, tiki lietuvių smetoninin- 
kai.)

PIRKITE KARO BONUS

Kovo 3 d. drg. Bernotų na
muose' buvo surengta išleistu
vės drg. Krikščiams, rengė 
Liet. Literatūros Draugijos 
Moterų Kliubas, nes drg. 
Krikščiuvienė prigulėjo prie; 
kiiubo ir veikė. Įteikė draugei i 
dovanų.

Tenka pasakyti, kad aš su. 
drg. Krikščiais veikiu apie 30 
metų laiko. Pirma gyvenome! 
Gardner, Mass. Veikėme ir su-| 
gyvenome labai draugiškai, 
kaip viena šeima.

Hartforde drg. Krikščiai 
priklausė prie pažangių orga
nizacijų, veikė, labai gražiai 
sugyveno su visais nariais,

nuoširdžiai visada aukavo rei
kalingiems tikslams, skaitė 
dienraštį Laisve ir kitą pro- 
gresyvę spaudą.

Jie užaugino sūnų Povilą, 
davė jam mokslą. Sūnus vedė, 
išvažiavo į Kaliforniją, apsi
gyveno ir ten pasikvietė gy
venti tėvus. Drg. P. Krikščius 
prigulėjo ir prie Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugystės ir 
per du metus buvo jos pirmi
ninku. Yra narys LAP Kliubo 
ir daug dirbo laike, kada kliu
bas įsigijo namą. Buvo direk
torių pirmininku ir ėjo kitas 
svarbias pareigas. Taigi, Hart
fordo lietuviai, įvertindami 
tuos draugų Krikščių darbus, 
taip gražiai juos ir išleido.

Aš gi su savo gyvenimo 
drauge, nuvežėme juos į ge
ležinkelio stotį, kur labai sun
ku buvo atsiskirti. Mes esame 
tikri, kad dr-gai Krikščiai ir 
naujoj vietoj susiras savo idė
jos draugus, kurie darbuojasi 
žmonijos laisvei ir su jais vėl 
dirbs tiems mūsų bendriems 
reikalams. Geriausio pasiseki
mo.

J. A. Pilkauskas.

VYRAI
BŪTINAI PRAMONEI 

REIKIA SEKAMAI
BUFFERIŲ

APVALYTOJŲ 
MALIAVOTOJŲ

Maliavotojų Pagelbininkų
STALIORIŲ

DIE NUSTATYTOJŲ
ELEKTRIKŲ

Platerių Pagelbininkų
Sandėlio Tvarkytojų 
Mašinų Operatorių 
PAGELBININKŲ

MAŠINISTŲ
SRIUBŲ MAŠINŲ 
NUSTATYTOJŲ

Ka vai k i u k ų A t r i n ke.j ų
Iš būtinų darbi) reikia paliuosavimo

AMERICAN
SAFETY RAZOR 

CORP.
62-76 Lawrence St., Brooklyn

(71)

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
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 paliuoaariMO 
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)

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)

Svarbus Paaiškinimas

No.

No. 2

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

Kojų,

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.

1—Nuo 
rijimo 
-Nuo
paviršutinių skausmų: 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

3— Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Komų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
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 
karnai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN.
Krautuve —• 614 Ziou St.

No.

No.

se-

MERGINOS
B. ALTMAN & CO.,

5th AVE., PRIE 34th ST.,

TURI KELETĄ POZICIJŲ BEI 
VIETŲ SAVO ARBATRŪME;

THE CHARLESTON GARDEN, 
KAIPO

UŽ BUFETO MERGINOMS
IR

STALŲ PATARNAUTOJOMS
KREIPKITĖS Į

PESONNEL OFISĄ
9-tos LUBOS

 (70)

MOTERYS VALYTOJOS

REIKALINGOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

B. ALTMAN & CO.,

5th AVE., PRIE 34th ST.
KREIPKITĖS Į

PERSONNEL OFISĄ 
9-tos LUBOS

(70)

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ
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, kvietine, SOya duona 
ir pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada
ro jus nervuotu ir negali naktims užmig
ti, tai pas mus galite gauti Coffee Sub
stitute. 100% tikro bičių medaus. Mėsos 
vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku
riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta
ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa
sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir 
Reducing Diet” maistą, tikrai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, if se
kamų dalykėlių ir tabletėlių:
1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi

sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00. 
SODEOM tabletėlės dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, 
iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.
Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.

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. 
SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50. 
PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 
už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.

8. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kurioms po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų. 250 tab. $1.50.

9. VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar

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

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

VYRAI - BERNIUKAI
BENDRAS FABRIKO 

DARBAS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Padėti Prie Išsiuntimų ir 
Priėmimų.

Duodama Uniformai
GERA ALGA 

LAIKAS IR PUSĖ Už 
VIRŠLAIKIUS

Patogu Visom Subvūms

GEORGE W. LUFT 
CORPORATION

34-12 36TH AVENUE 
LONG ISLAND CITY.

(71)

SHEFFIELD FARMS
NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

PASTERIZAVIMUI 
IR

ELEKTRAI-GESUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

nešti savo atliekatnumo pareiškimą.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 6 P.M.

206 FRELINGHUYSEN AVĖ. 
NEWARK, N. J.

(73)

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)

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)

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 & KOERTING CO.
12TH & THOMPSON STS. 

PHILADELPHIA, PA.
(71)

2.

3.

sudarytos 
daržovės.

sveikumo

5.
6.

7.

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR L
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
18-35 METŲ AMŽIAUS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Lengvas, švarus Kosmetikų Fabrikas 
40 VALANDŲ SAVAITE! $24.

Taipgi Naktinis Darbas 6—10
60c į VALANDĄ 

NUOLATINIAI DARBAI!

W. B. ASSOCIATES
22 East 49th St., N. Y. C.

(69)

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. 
Canarsie Line

______________________________________ (69)

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

HOUSEKEEPER

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

(X)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU ' 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo J‘arei .'kimų.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(7«)

MERGINOS, lengvas būtinas darbas prie 
vaikų drabužėlių. Linksmas, nuolatinis dar

bas; 5 dienų savaitė; $21 pradžiai.
KINSCII CO., 354 Jackson Ave., Bronx

(70)

PATYRUSIOS VYNIOTOJOS 
Batų Krautuvėje.

Gera Alga. 48 valandų savaitė. 
FOOT SAVER SHOES, 

34 West 34th Street.

MERGINOS x 
FOTOGRAFIJŲ LABORATORIJAI 

AMŽIAUS 17 IKI 25

ALGA $22 PRADŽIAI
Mokytis negatyvų apdirbimo

, Pakilimai po 4 savaičių
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ 

LAIKAS IR PUSĖ SU VIRŠLAIKIAIS 
Nemokamai grupių apdrauda .apmokamos va- 

kacijos, pašalpa ligoje. Legalės šventės 
apmokamos

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

___________________ ________________ (69)

OPERATORES
PATYRUSIOS 

MAŠINA SIŪTI
50c Į VALANDĄ 

Laikas ir pusė už viršlaikius
NUOLATINIS DARBAS

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

(Tarpe 129th & 130th Sts.)'
(69)

MERGINOS JMOTERYg
BE PATYRIMO

VYRAI
PAGELBININKAI

ir
MOKINIAI

Bendram darbui prie mašinų 
mūsų

12th ST. IR CORNWELLS
HEIGHTS FABRIKE

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
55 VALANDŲ SAVAITĖ

Kreipkitės

SCHUTTE & KOERTING CO.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
(71)

MERGINOS 
MOTERYS

PAKAVIMUI PAUDERIO
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

50c Į VALANDĄ
Laikas ir pusė už viršlaikius

NUOLATINIS DARBAS

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

(Tarpe 1291h ir 130,th Sts.)
(69)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

43»£ VALANDŲ SAVAITE 
$24.30 Į SAVAITĘ 

Su reguliariais pikilimais
Senai Įsteigta gamybos įstaiga

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

(70)

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebus 
priimami.

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

HOBOKEN, N. J.
.(X)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$25 I SAVAITĘ, NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS J 
HOUSEKEEPER

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

MERGINOS—MOTERYS 
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Bendras Fabriko Darbas 

Prdgos Pakilimams ir Bonai 
1 VIRŠLAIKIAI

Geros Darbo Sąlygos, Patogumai Užkandžiam 
HENRY HfclDE, INC.

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

8th Ave. sul^. iki Spring)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo. •
- (71)

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLĘ 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
SALDAINIŲ P AKUOTO JdS’'

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuoaaviMO 
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.
_______ ■ ______Jj

MERGINOS-MOTERYŠ 
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. stotM.
7 ir 8 Ave. Subvės)

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuoaavima . ... . . . .. s. _ ...

' ......... ........
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NwYorko^/ž^^2lnloi
Svečias Kariškis Pradžia Pavasario!

Keturi Jaunuoliai Vos 
Nenušalo Įlankoje

Trečiadienis, Kovo 22, 1944

b

*

t

Pereitą sekmadienį lankėsi 
Laisvėje Norbertas A. Žeko
nis, pirmos klasės karys-para- 
šiūtistas, chicagietis, atvykęs 
čionai porai dienų aplankyti 
savo švogerio brolį Charles 
Yuknį, aid ietį. Svečias sakėsi 
Yuknio antrašo neturėjęs, bet 
jam buvo pasakyta j ieškot kur 
nors netoli dienraščio Laisvės. 
Pasirodo, informantas gerai 
pažino abu — dienraštį ir 
Yuknį. Jį rado Laisvės salėj, 
veikalo “Prieš Srovę” praktiko
se.

Karys Žekonis atrodo gerai, 
jaučiasi energingai. Jau 7 mė
nesiai tarnauja Dėdei Šamui. 
Pamatinį apmokymą baigęs su 
“sharpshooterio” požymiu. Per
eito mėnesio 27-tą baigė mari
nų parašiūtistų mokyklą ir pa
staruoju laiku jo stotis randasi 
New Yorko apylinkėj. Jo bro
lis Robertas, 18 metų, įstojęs 
liuosnoriu, mokinasi armijos 
lėktuvų korpuso mokykloj ir 
žadėjęs greit mokintis, kad spė
ti broliui pagalbon iš oro, kada 
tas kur nors nusileis priešą 
mušti ant žemės.

Karių Zekonių tėvai Juozas 
ir Sofija Zekoniai gyvena Chi- 
cagos North Side.

Skaudžiai Apiplėšė 
Ambrozus

Apie 10 vai. naktį praeitą 
sekmadienį piktadariai padarė 
didelių nuostolių Walteriui 
Ambrozui ir jo žmonai, savi
ninkams saliūno ir užkandžių 
vietos, kampe Union Avė. ir 
South 3rd St., Brooklyne.

Kuomet jiedu buvo užeigo
je, aptarnaudami svečius, ne
naudėliai įsiveržė į jųdviejų 
kambarius vienais laiptais 
aukštyn, virs saliūno. Mato
mai, visuotiniu raktu (master 
key) plėšikai atsirakino duris 
ir išsinešė seifą. O seife buvo 
virš $800 pinigais, $1,500 ver
tės karo paskolos bony ir $400 
Čekiais. Tai buvo darbininkų 
“pėdžių” čekiai, kuriuos Am- 
brozas iškeitė jiems pinigais.

Nenaudėliai kartu padarė 
Ambrozams ir kitokios skriau
dos. Jie išsinešė buvusius sei
fe įvairius dokumentus: abiejų 
Ambrozų pilietybės popieras, 
apdraudos “polisus,” nuosavy
bės “dydsus,” Ambrozo iš ar
mijos garbingo paleidimo liu
dijimą ir kt.

Seifas svėrė kokius 400 sva
rų; taigi jam išnešti reikėjo 
keturių vyrų.

Pirm apiplėšimo, vaikas ir 
moteris paskirais atvejais ma
tė po du tamsokos išžiūros jau
nus vyrus besibastant korido
riuje, bet tuo kaitų nepama
nė, kad tai galėtų būti plėši
kai.

Apie piktadarių darbą buvo 
pranešta policijai ir atvyko 
detektyvas.

Ambrozas stengiasi sužino
ti vardus bankų bei kompani
jų, kurių čekius darbininkams 
iškeitė, kad galėtų sustabdyt 
tų Čekių išmokėjimą plėšikams 
ar jų sėbrams.

Reiškiame užuojautą ge
riems kaimynams Ambrozams.

Rep.

PRANEŠIMAS
L.D.S. PATRIOTAMS

SMAGIAI PABALIAVOJOM LAISVĖS 
PRAMOGŲ DARBININKŲ SUEIGOJ

Kovo 18-tos vakarą, Laisvės 
salėj, buvo sukviesti tie žmo
nės, kurie sunkiausia dirba, 
kada visi kiti baliavoja, bū
tent, kurie dirba dienraščio 
Laisvės pramogose. Susirinko 
gražus būrys vyrų ir motorų, 
nors toli ne visi, kurie yra dir
bę. čia pasigedome daug, 
daug tų, kurie yra buvę mūsų 
talkininkais per daug metų. 
Kai kurie gal turėjo darbus, 
kiti gal nesveikavo, treti turė
jo kitokias priežastis, per dau
gumą visaip pasitaiko. Tačiau 
mes tikimės, 1 
bus su mumis darbe, nors ir 
negalėjo būti pasismaginime.

Susirinkusieji smagiai paba- 
liavojome. Gerų valgių ir gė
rimų buvo užsakyta pakanka
mai ir juos skaniai pagamino 
Josephine Augutienė ir Ona 
Malinauskienė, padavime į sta
lą prigelbstimoą k ei etos kitų. 
Alučiu, padovanotu Stanley 
Misiūno, aptarnavo K. Leva- 
nas. Ir jie visi įėjo į skaičių 
daug dirbusių pramogose, bet 
ką gi padarysi, kad kas nors 
turėjo dirbti ir šiai iškilmei, 
tad jie ir vėl mus aptarnavo.

Pramoga buvo skirtinga nuo 
kitų panašių ir tuomi, kad ofi- 
cialės programos nebuvo, ne
buvo prakalbų, tik Pranas

grupė vyrų, 
ir buvusių choristų, su 
Kalveliu prie piano, ir 
pri b imančius jau pasi- 
daina. O pavakarienia-

šių metų 1-ma diena pavasa
rio 'buvo sniegingiausia nuo 
1930 m. ir tik 25 laipsniai ši

lumos virš zero. Miestiečių žie
minis šaldytuvas už lango bu
vo per šaltas laikymui bile ko
kio produkto, kuris nenorima 
paversti ledu.

Antrą pavasario dieną taipgi 
d ai- buvo šalta ir sniegas laikė
si. Sniego buvo iškritę apie Ą

Buknys varde viso Laisvės šta
bo ir direktorių padėkojo vi
siem dirbusiem, taipgi atsilie
pusiems į šį mūsų kvietimą at
silankymu ir pranešė apie pui
kias bazaro pasekmes.

Už tai neoficialės programos 
buvo pakankamai. Jau anksti 
vakarą susidarė 
esamų 
Povilu 
vėliau 
tiko su
vus, linksmai šposaudami, vy
rai ir moterys pakaitomis su- 

kad jie vistiek i darė savo chorus ir bendrus vi
sų dalyvių dainavimus, žodžiu, 
labai draugiškai ir linksmai 
praleista vakaras, kaip ir ga
lima buvo tikėtis suėjus būriui 
bendram tikslui per daugelį 
metų bendrai dirbančių žmo
nių.

Antano Tautkaus dovano
tąjį Scotch niekas nenorėjo 
atidaryti, kadangi visiems vis
tiek neužtektų paragauti, o čia 
niekas nenorėjo būti 
už kitą, tad susitarus 
kė” paleista jieškotis 
ko, tuomi padarant 
pluoštą doleriukų, o 
šeimininkas, Rušinskas 
kurį “skačiukė” pateko, auka
vo Laisvei penkinę.

Rep.

Orlaivių skridimas iš La 
Guardia stoties sulaikytas per
eitą pirmadienį dėl sniego, ka
dangi taip vadinamos “skridi
mo lubos” buvo tik 700 pėdų 
aukštyje ir pirmyn negalima 
buvo matyti toliau pusės my
lios.

Gaisras Sunaikino 
Apartmentą

geresniu 
“skačiu- 
savinin-
Laisvei 

naujasis 
pas

AR ŽINOTE, KAD AM. DARBO PARTI 
JOS NOMINACIJOS JAU ČIA PAT?

New Yorko Amerikos Dar
bo Partijos nominacijos (pri
mary) įvyks kovo 28-tą, New 
Yorko mieste balsavimų valan
dos bus nuo 3 po piet iki 10 
vakaro, o aukštutinėj valstijos 
dalyje nuo 12 per pietus iki 9 
vai. vakaro.

Nubalsavimui pageidaujamo 
sleito reikės padėti kryželį ap
vestame ratelyje viršuje to

Darbo Partijoj vieningumo ša
lininkai, kandidatai į Valstijos 
Komitetą, ne visuose apskri
čiuose rasis vienoj vietoj. Tą 
prašomi visi įsitėmyti, iš anks
to susižinoti, kurioj vietoj’ bus 
jūsų pageidaujami kandidatai. 
Pavyzdžiui: New Yorko mies
te The United Labor Party ti- 
kietas turės viršutinę vietą 
Bronxe, Queens ir Richmond 
apskričiuose, o Kings ir New' sleito.

Svarbu Sužinoti Savo 
Kandidatus

United Labor Party tikieto, 
kurį remia visi pažangieji ir

York ^apskričiuose bus apati
nėje vietoje. Taip ir užmiesčio 
apskričiuose reikės būti atsar
giam, kad pataikyti pageidau
jamąjį sąrašą.

Remkime Savo Karius 
Balandžio 15-tą

Paštas Primena Apie 
Štampas Laiškam

LDS Jaunuolių Ratelis dar 
sykį kreipiasi į Brooklyn© vi
suomenę. šios darbščios mote- 
rys-merginos nuolatos rašo 
laiškus visiems kuopos ka
riams ir laiks nuo laiko pami
ni juos su pundeliais gerumy-

Brooklyn© pašto viršininkas 
Frank J. Quayle skelbia, kad 
pradedant šiuo sekmadieniu, 
kovo 26-ta, ant visų oro pašto 
laišku ir kitu siuntiniu reikės 
dėti ne 6, bet 8 centų štampą 
už unciją (ounce) arba jos

nų. Šį pavasarį taip pat norė
tųsi pasiųsti ir vėl po pundelį, 
bet štai jau išsisėmė piniginė. 
Kodėl nepripildyti maloniau
siu ir greičiausiu būdu — va
karėliu ?

Draugai brooklyniečiai, pra
leiskite subatos vakarą, balan
džio 15-tą, Laisvės svetainėje, 
draugiškai, smagiai su lietu
viškais šokiais ir skaniais už
kandžiais. O gaspadinės žada 
įvairių namie gamintų gardu
mynų. Įžanga tik 35 centai. 
Tikrai neapsivilsite. A. Y.

dalį.
šešių centų mokestis pasilie

ka ant pusės uncijos laiškų, 
siunčiamų kariams per armi
jos ir laivyno paštą.

Brooklyn© vietiniams laiš
kams taipgi daugiau nebus 2c, 
bet 3 centų mokestis.

Unijos 54 Skyriaus su
kvyks kovo 22 d., 7:30 
Amerikos Piliečių Kliubo 
Union Avė. Nariai prago

ANN SHERIDAN
DENNIS MORGAN

JACK CARSON
IRENE MANNING

vaidina Warners
“SHINE ON

HARVEST
MOON”

Atdara nuo
w

PASKUTINIS RODYMAS 12 NAKTĮ 
HUMPHREY

Warner Bros, perstatyme

PASSAGE TO
MARSAILLE 

44c iki 12 Dieną 
HOLLYWOOD ®R?1ADSYAY 

Atdara 10 vai. ryte—Nuolatiniai

9
STRAND Broadway & 47th 

PIRKITE BONUS!

L.D.S. 1-mos Kuopos Parengimas

BALIUS
Šeštadienį, Kovo 25 March 

LAISVĖS SVETAINĖJE 
419 Lorimer St.

Įžanga 85c.

Pradžia 7:30 Valandą Vakare
UŽKVIEČIA KOMITETAS.

Asmenini 
RUSS MORGAN 

ir jo orkestrą
BORAH 

MINEVITCH’S 
HARMONICA 

RASCALS
Barbara Blaine 

vai. ryte

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-0191

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Sekmadienio popietį iškilęs 
gaisras šešių aukštų apartmen- 
te, 131-14 1 E. 21st St., Brook
lyne, veik visiškai sunaikino 
apartmentą ir 173 šeimas pa
vertė benamėmis. Iššaukta 
gaisragesių 13 inžinų ir 8 tre
kai. Gyventojai buvo laiku per
spėti ir apsaugoti.

Iš kur gaisras prasidėjo tik
rai nežinoma, tačiau žinoma, 
kad jis pirmiausia išsivystė 
tuštumoj tarp stogo ir viršuti
nio aukšto ir gyventojų buvo 
pastebėtas tik gerokai įside
gus, kada pasiekusios keltuvo 
olą liepsnos ii’ dūmai 
pradėjo veržtis į visus 
tu s .

Pajūrio sargybiniai pereito 
pirmadienio rytą atrado ir iš
gelbėjo Jamaica Įlankoj ant 
smėlyno valtyje įklimpusius ii1 
grimstančius - skęstančius ke
turis jaunuolius, kurie buvo 
sekmadienį išplaukę valtimi 
pasivažinėti ir paskiau negalė
jo atsilakyti prieš audrą, ta
po užblokšti ant seklumos.

Savo belaisvėj, belaukiant 
mirties, jaunuoliai buvo išplū- 
duriavę per 16 valandų, kada 
juos atrado. Jie susiglaudę tū
nojo, kad išlaikyti dar kiek li
kusios juose šilumos krislelį. 
Kiauroje valtyje jau buvo pė
da vandens. Neužilgo po iškė
limo paskutinių dviejų pusiau 
sušalusių jaunuolių valtis nu
skendo.

Išgelbėtieji yra: James 
Baldwin, Edith Anderson, Ca
therine McMahon ir Joseph 
(l r i esback, rid ge w o o d i eč i a i.

Jaunuoliai išplaukę valtimi 
sekmadieni apie pietus pavan- 
dravoti vieno iš jų išleistuvė
se kariuomenėn. Jie nuplaukę 
arti mylios nuo kranto ant sa- 
liukės, susikūrę ugnį, papieta
vę. Vakarop oras pradėjo blo
gėti ir jie susėdę valtin plauk
ti į krantą, bet greit užėjo mig
la, nebematė, kur plaukti, tad 
jie nusprendė sustoti ant vic- 

ir taip išstovėjo. Sustoti 
seklumos pasitaikę nety- 
Protarpiais jie visi kartu

sušukdavę pagalbos, bet vėjas 
užmušė jų balsą neišgirstu. 
Juos atrado susirūpinusių na
miškių iššaukti gelbėtojai.

tos 
ant

Scena iš Sovietų Sąjungos fihnos “Heroes Are Made, 
Stanley Teatre, 7th Ave. ir 42nd St., New Yorke.

Sveturgimiai Remia 
Raudonąjį Kryžių

Valstybinė Darbą Agen 
tūra Gelbsti Kariam

urnai 
aukš-

Advokatas Pasikoręs

Prisitaikęs prie stambiu fir
mų vadovybės, Ralph M. Wil- 
by, paprastas vagišius,-, susigė
ręs $275,984 tų firmų pinigų 
buvo pabėgęs, bet tapo pa
gautas Kanadoje.

Gustavus A. .Rogers, žymus 
politikierius advokatas, rastas 
pasikoręs savo raštinėj, 299 
Broadway, New Yorke, perei
tą sekmadienį. Savo laiku ji
sai yra advokatavęs žymioms 
firmoms. Menama, kad žudę- 
sis dėl nesveikatos.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q, LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ |Q)i| STANLEY MISIŪNAS

/ ^'1 SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Raudonojo Kryžiaus Svetur- 
gimių Divizija skelbia, kad su 
ja veikiančios organizacijos ir 
įstaigos, susidedančios dau
giausia iš sveturgimių, jau su- 
kėlusios $111,646 į newyorkie- 
čių kvotą. Visa miesto' kvota 
yra $22,386,000.

Pradedant šiuo penktadie
niu rinkliavas pradės daryti ir 
teatruose.

Lietuviu Komitetas darbuo- 
jasi ir toliau. Aukas galima Į 
priduoti darbo dienomis nuo 8 Į 
ryto iki 8 vakare, 427 
St.

Valstybinė darbų davimo 
agentūra — U.S. Employment 
Service — bėgiu 1943 metų 
patarnavo 34,362 veteranams, 
kaip skelbia Mrs. Anna M. Bo
senberg, Karinės Darbo Komi
sijos direktorė.

Lorimer i

SHOP
Savininkas

Kalnios
Avenue

Norėjęs šokti nuo 
.vandenin, jūrininkas 
pence, 31 m., nuvežtas 
nę ištyrimui.

pervazos i
J. Law-
i ligoni- Į

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IB ALINft) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktoriui 
[šbaLsamuoja ir laidoja am 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius tr ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8~fi77n

*

■J

282 Union Ave.

(Įsist. 28 m.)

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

Tel. Stagg 2-2178

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

iamond p a i r_b f

pare

DIAMOND ENSEMBLE

— IN QUALITY

N O .0 7 0

Matched 1 4K gold

fashioned in ro
mą n t i c d e s i g n s. 
Lovely.

65
DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai yisokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi

nigiai palaikys jums bi daiktą.

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

VAKARAIS.ATDARA

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
Tel. EVergreen 4-9612




