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HITLERININKAI UŽGROBIA IR VISĄ RUMUNIJĄ IR BULGARIJĄft.
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KRISLAI
Šūvis, Kuris Pataikė j Širdį 

Visiems Niekšams.
Bjauriai Plūstasi.
Amžinos Gėdos Peticija.
Išsisėmęs Melų Bagažas.

Rašo A. BIMBA

Pierre Pucheu sušaudytas.
Tas išdavikas daugiau nebe-
išdavinės francūzų tautos.

Pucheu buvo Vichy valdžios 
viršininkas. Jis padėjo Hitle
riui Francūziją pavergti. Da
bar už tą išdavystę užmokėjo 
savo gyvybe.

Šis šūvis, kuris pataikė į Pu
cheu širdį, taipgi pataikė į šir
dį visiems panašiems išdavi
kams. Jie dabar žinos, kad jei 
ne šiandien, tai rytoj jų laukia 
toks pat likimas.

Ką, rodos, tokiam Strazdui 
padarė Detroito advokatė Stel
la Masytė, arba Kleofas Jur
gelionis? Bet šis amžinai pra- 
siplūdęs žmogus apie Masytę | 
sako: “Zyliojanti Detroito pa-! 
nelė.”

Zylioja gi tiktai karvės. Va
dinasi, Strazdas tą veiklią lie
tuvaitę lygina prie karvės.

Apie Jurgelionį Strazdas 
sako: “Susivienijimui jis taip 
reikalingas, kaip anam saba- 
liui reikalinga penktoji koja.” 
(Kel. kovo 15.)

į ką jau panašu, paimt žmo
nes ir taip išniekinti! Ir tik 
už tai, kad jie kandidatuoja 
į SLA sekretorius.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
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Bnooklyne $7.00 

z Metams

No. 69 LAISVĖS ANTRATdepho>4ie: sX™ 2“«™rREET Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Kovo-March 23, 1944 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVL

RAUDONOJI ARMIJA JAU ARTI RUMUNIJOS RUBEZIAUS
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 1------------------------------------------------------------------------------------------- B' ____________________ ■

VENGRAI DEM! )NSTRU()- 
JA, NEKLAUSO NACIŲ PA- 
STUMDELIŲ “V A LDŽIOS”

Jungtinių Valstijų Kovūnai Atė
mė iš Japonų Emirau Salų

Berne, šveic., kovo 22.— 
Pranešama, kad vokiečiai 
užėmė Rumunijos ir Bulga- 

: rijos geležinkelių centrus, 
i radijo, telefonų, telegrafo 
stotis ir kitus kariniai svar
bius punktus.

Naciai lygiai užgrobia 
Rumuniją ir Bulgariją, 
kaip ir Vengriją. Jie tiki
si, kad visiškai užimdami 
tas šalis vokiečiai galėsią 
sudaryt stipresnį pasiprie-

'š i n i m ą atmatuojančiai 
Raudonajai Armijai. Visi 
tie trys kraštai būsią paim
ti po viena karine nacių 
komanda.

Lietuviški hitlerininkai, ku
rie taipgi žinomi, kaipo smeto- 
nininkai, išleido peticiją ir 
renka parašus. Jie esą pasiry
žę surinkti milijoną parašu. 
Bet gerai žinodami, kad lietu
viai nesirašys, tai rinksią para
šus bile žmonių.

Gal manysite, jog tai yra 
peticija prieš Lietuvos okupan
tus ir pavergėjus vokiečius?

Nebus tokių baikų! Hitleri
ninkų peticija prašo “Ameri
kos užtarimo Lietuvai prieš 
Sovietų Sąjungą.”

Sovietui Sąjungos Raudonoji, 
Armija muša nacius ir neša 
Lietuvos išlaisvinimą, bet lie
tuviški hitlerininkai šaukia 
prieš Sovietų Sąjungą!

Tai paskutiniai begėdžiai ir 
niekšai. Jei dar kam reikėjo 
įrodymo, kad smetonininkai 
yra Hitlerio šalininkai ir 
stumdėliai, tai ši peticija 
niausiai turėtų įrodyti.

Churchillas Nori Talki
ninkų Konferencijos Dėl 

Atlanto Čarterio

pa- 
pil-

Smetonininkų 
gėdos ir 
Kurie ją 
trauks ant 
vių tautos

yra 
išdavystės peticija, 
pasirašys, tie užsi- 
savęs amžiną lietu- 
pasmerkimą.

London, geg. 22. —Angli
jos premjeras Churchillas 
kalbėjo seime, kad reikėtų 
naujų pasitarimų tarp di
džiųjų talkininkų apie At
lanto Čarterio pritaikymą 
įvairiom tautom. Tatai esą 
reikalinga atsižvelgiant į 

[pakitėjusias karo sąlygas.
Pasklido girdai, kad gal 

vėl būsianti šaukiama 
Churchillo - Roosevelto - 
Stalino konferencija.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Eden sakė, kad 
Sovietai, girdi, neatsiklaus- 
dami jo, pripažino (laiki
nai) maršalo Badoglio val
džią Italijoj.

Amerikos Fabrikantų
Vadas Vyks į Sovietus

“Rusijoje neramu — 18 mi
lijonų žmonių kalėjimuose,” 
šaukia Keleivis (kovo 15 d.). 
Iš kur Michelsonas sužinojo?

Iš niekur kitur, kaip iš Nau
jienų. Taip, girdi, parašyta 
Naujienose.

Gi Naujienos, tai yra, Gri
gaitis, jau nebe pirmu kartu 
sukelia Sovietuose revoliuciją 
ir nuverčia Sovietų valdžią. Jis 
tame jau labai senas eksper
tas.

Bet tas tik parodo, kad 
chelsono ir Grigaičio melų 
gažas yra visai išsisėmęs,
ra kreditas jokiam melagiui tą 
patį melą kasmet per visus dvi
dešimts penkius metus po ke
lius sykius pakartoti.

Be to, Michelsonas turėtų 
pajieškoti geresnio autoriteto, 
negu Grigaitis. Jis turėtų 
stengtis išmokt nepriklausomai 
ir originališkai meluoti. Jis 
puikiai moka piešti ir rodyti 
špygas. Dar nėra per senas ir 
tai kitai “profesijai.”

Washington. — Jungti
nių Valstijų Prekybos Rū
mo pirmininkas, Eric A. 
Johnson ruošiasi kelionėn į 
Sovietų Sąjungą. Sakoma, 
kad pats premjeras Stali
nas kvietęs Johnsoną pa
matyt, kaip veikia sovieti
nė pramonė.

Johnsonas yra parašęs 
knygą, kurioj kalba apie di
džias biznio galimybes tarp 
[Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos.

VENGRIJOS PATRIJO- 
TAI LAUKIA RAUDO

NOSIOS ARMIJOS
Berne. — Žinios iš Ven

grijos sako, kad vengrų ka
riuomenė neklauso naujos, 
vokiečių pastumdėlių val
džios. Naciai, esą, paskyrę 
Belą Imredy šios neva ven
grų valdžios galva. O Imre
dy savu laiku buvęs Veng
rijos ministeris pirminin
kas. Jis nuo seniai žinomas, 
kaipo karštas nacių pakali
kas.

Rumunijoj išsiveržė su
kilimai prieš vokiečius ir 
savus fašistus. Bet didelis 
skaičius sukilėlių, girdi, su
šaudyta, o kiti numalšinti.

Vengrijos socialdemokra
tų vadai ragino žmones ra
miai laikytis ir laukti, “kol 
visa padėtis paaiškės.”

Slaptas vengrų patrijotų 
radijas šaukė paskelbt vi
suotiną streiką, “jeigu na
ciai nesugrąžins mūsų kra
štą jo žmonėms ir jeigu jis 
nebus ištrauktas iš karo.”

Tas pats radijas pranešė, 
jog Budapešto, Vengrijos 
sostinės priemiesčiuose, sa
vaimingai išsiveržė demon
stracijos. Sako: “Demons
trantai sveikino Raudonąją 
Armiją, kaipo ateinančią 
šalies išlaisvintoją.” Polici
ja nekliudžius demonstruo
jančių žmonių.

Neoficialiai skaičiuojama, 
kad naciai atsiuntė 100,000 
iki 150,000 vokiečių-rumu- 
nų kariuomenės užimti 
Vengrijai.

Australija, kovo 22. — 
Jungtinių. Valstijų mari- 
ninkai staiga įsiveržė ir už
ėmė Emirau salą ir arti
mą Elmusao saliukę, ar
čiau kaip 600 mylių nuo 
Truko, japonų salos - tvir
tumos. Amerikiečiai galės 
naudot Emirau salą kaipo 
savo laivyno bazę ir lėktu
vų stovyklą.

Emirau saloj japonai tik 
silpnai pasipriešino; tapo 
sumušti ir išblaškyti.

Teigiama, kad šiuo žygiu

amerikiečiai jau visai ap
supo japonus, liekamus Bis- 
marcko ir Saliamono saly
nuose.

Kai amerikiečiai įsiveržė 
į Emirau salą, tuo pačiu 
laiku didieji Jungtinių Val
stijų karo laivai per pus
trečios valandos pleškino 
japonų karo bazę Kavien- 
gą, šiauriniai rytiniame ga
le New Ireland salos, 75 
mylios nuo Emirau. Ameri
kos laivyno artilerija pa
leido 1,000 tonų šovinių į 
Kaviengą.

Naciai Atgriebė Kai Kurias 
Pozicijas Cassino Fronte

Cassino, Italija. — Po 
septynių dienų žiaurių mū
šių, atslūgo anglų - ameri
kiečių ofensyvas šioje sri
tyje.

Vokiečiai atgriebė akme
ninį Continental viešbutį, 
pietiniuose Cassino prie
miesčiuose, 
tais keliais 
skverbė į naujas pozicijas 
aplinkui Cassino.

Vokiečiai atmušė 
ninku bandymus 
num. 165 ir 236 kalnus į pie
tų vakarus nuo Cassino.

Tuneliu ir ki- 
naciai prasi-

ADRIATIC

talki- 
atimt

LAGOSTA

Mi- 
ba- 
Nė-

Maskva.—Kovo 20 d. So
vietai sunaikino bei išmušė 
iš veikimo 29 vokiečių tan
kus ir nušovė 47 jų lėktu
vus.

SAKOMA, VENGRŲ AR
MIJA PRIEŠINSIS

London. — Elina gandai, 
kad Vengrijos kariuomenė, 
ištikima senajai Horthy- 
Kallay valdžiai, priešinasi 
arba rengiasi priešintis įsi
veržėliams kalnuose tarp 
Arad Rumunijoj ir Orosha- 
za Vengrijoj.

Sovietai perkirto 
armiją Bessarabijoj.

nacių

NAPLES

Tito partizanai, kaip bu
vo raportuota pradžioj ko
vo, užėmę svarbų punktą 
ant Brač salos. Jiems pa
gelbėję J. V. oficieriai. O 
anglai partizanams padėję 
prie Hvar ir bombomis ap- 
mėtę Korculą lėktuvams 
veikiant iš Italijos.

United Press teigia, kad 
Sovietų kariuomene jau tik 
už 35 mylių nuo Prut upes, 
sudarančios sieną tarp Ru
munijos ir Tarybinės Mol
davijos.

SOVIETAI MOLDAVIJOJE 
PERKIRTO VOKIEČIŲ GE
LEŽINKELI IŠ UKRAINOS

Anglai - amerikiečiai buvo 
užėmę kalną num. 435, bet 
paskui turėjo pasitraukti 
nuo jo.

“Reikia pripažint, jog 
vokiečiai dabar stipriau į- 
sitvirtinę aplink šį miestelį, 
negu pirm dviejų dienų,” 
kaip rašo N. Y. Times ko
respondentas Sulzberger.

Talkininkai stengiasi mi
nomis ir spygliuotų vielų 
tvoromis atitverti nacius 
Continental viešbutyj. Daž
nai kovojama durtuvais.

Tūkstantis Amerikiečių 
Ir Angly Lėktuvu Vėl 

Pleškino Berlyną
London, kovo 22. — Di

delis pulkas Amerikos bom
banešių su anglų lėktuvais 
kovotojais, kaipo palydo
vais, viesuliškai sprogdino 
ir degino fabrikus ir kitus 
karui svarbius įrengimus 
Berlyne ir apylinkėje.

Šiame žygyje viso 
vavo daugiau kaip 
talkininkų lėktuvų.

daly- 
1,000

Perkeltas Gen. Patton
Neapolis, Italija. — Vie

ton gen. G. S. Pattono ta
po paskirtas Septintosios 
amerikiečių armijos ko- 
mandierium gen. Al. M. 
Patch.

Gen. Patton perkeltas 
kaipo kitos armijos koman- 
dierius. Nesakoma, kur yra 
ta armija.

London, kovo 22. — Ant
roji Ukrainos sovietine ar
mija perkirto vokiečiams 
geležinkelį tarp Myndyko 
ir Ketrosy, Bessarabijoj. 
Moldavijos Sovietų Respub
likoje, vakariniame Dnies
tro upės šone, ir užėmė 
punktus jau tik už 25 my
lių nuo Pruto upes.

Ši upė yra rubežius tarp 
Rumunijos ir Sovietinės 
Moldavijos, kurią naciai ir 
rumunai atplėšė nuo So
vietų Sąjungos 1941 m. va
sarą.

Perkirsdami tą geležin
kelį, einantį iš Belcy Čer- 
novicą (Cernauti), Sovietai 
nukirto hitlerininkams 
trumpiausią susisiekimą 
tarp pietinės Ukrainos, 
Lenkijos ir Vidurinės Eu
ropos. Dabar naciam telie
ka tik pora menkų geležin
kelių iš to Ukrainos kampo 
ir labai vingiuoti, prasti 
Rumunijos geležinkeliai,, 
kuriais vokiečiai tegalėtų 
pasitraukt atgal bei susi
siekti su Vokietija.

Apygardoje, kur raudon
armiečiai perkirto minimą 
geležinkelį, jie dabar atėmė 
iš rumunų - vokiečių aps
kričio miestą Ataki ir dar 
virš 40 miestelių ir kaimų.

RAUDONARMIEČIAI 
ATVADAVO DAUG 

SVARBIŲ VIETOVIŲ 
Rytiniame šio fronto ga

le Sovietai atvadavo Pod- 
gorodnoje geležinkelio sto
tį, už 4 mylių nuo Pervo- 
maisko ir Voronovką, sto
vinčią už 7 mylių nuo Voz- 
nesensko geležinkelio sto
ties. Pervomaisk ir Vozne
sensk tai jau du paskutiniai 
šiek tiek svarbesni miestai 
tebevaldomi nacių rytinėje 
Bugo upės pusėje, į šiau
rius nuo Nikolajevo uosto. 
Nikolajeve ir apylinkėje 
raudonarmiečiai yra apsu
pę vokiečius iš šiaurių, ry
tų ir vakarų ir prispyrę 
juos prie plačių Bugo upės 
žiočių, netoli Juodosios Jū
ros.

Raudonoji žvaigždė, So
vietų armijos laikraštis, ra
šo: “Laimėjome kovą pie
tuose.” O šis laikraštis vi-

suomet vengia perdėjimų.
Maršalo Žukovo Pirmoji 

Ukrainos armija, toliau į 
šiaurių vakarus, atėmė iš 
hitlerininkų Suchovolią, 53 
mylios į rytus nuo Lvovo, 
svarbiausio geležinkelių 
mazgo Vakarinėje Ukrai
noje, buvusioje lenkų ran
kose pirm šio karo. Čia 
raudonarmiečiai taipgi už
ėmė Lvovo gubernijos aps-

(Tąsa 5-me pusi.)

Tik Suomija Atsakys už 
Taikos Sąlygų Atmeti
mą, Pareiškė Sovietai

atsako-

London. —Kadangi Suo
mijos valdžia atmetė Sovie
tų sąlygas dėlei karo pa
liaubų tarp tųdviejų kraš
tų, tai Sovietų vyriausybe 
kovo 21 d. pareiškė:

“šiuo veiksmu Suomija 
pasiėmė sau visą
mybę už tai, kas toliau 
seks.”

Suomijos valdžia, 
dama Sovietų išstatytas są
lygas, tačiau, kalbėjo, kad 
jinai, girdi, norinti tęsti de
rybas ir pageidaujanti gar
bingos ir pastovios taikos 
su Sovietų Sąjunga.

atmes*

EXTRA
SOVIETAI TIK 20 MYLIŲ 

NUO RUMUNIJOS
Maskva, kovo 22. — Pa

skutinėmis United Press 
žiniomis, tai Raudonoji Ar
mija, maršuodama pirmyn 
50 mylių pločio frontu į 
pietų vakarus nuo Dniestro 
upės, užėmė punktus jau 
tik už 20 mylių nuo Pruto 
upės, kuri plaukia rube- 
žium tarp Rumunijos ir So
vietinės Moldavijos * Res
publikos.

DIDOKAS NACIŲ ŽYGIS 
PRIEŠ LONDONĄ

London, kovo 22. — Pra
eitą naktį apie 100 vokie
čių bombanešių mėtė bom
bas į Londoną; sukėlė gana 
daug gaisrų ir užmušė bei 
sužeidė tam tikrą skaičių 
žmonių.

C. HULL’O PAREIŠKIMAS DĖLEI AMERIKOS UŽSIENINĖS POLITIKOS
Ameri-Washington.

kos valstybės sekretorius 
Cordell Hull išleido pareiš
kimą dėlei šio krašto užsie- 
ninės^politikos. Svarbieji to 
pareiškimo punktai yra se
kami:

“Šiuo laiku vyriausias 
mūsų užsieninės politikos 
tikslas yra kuo greičiausiai 
sumušti priešus.”

Karą laimėjus,

□------------------------------------ -
niai bendradarbiauti su ki
tomis tautomis, kaip ge
riem kaimynam.

Įkurti tarptautinę jėgą, 
kuri reikale galėtų versti
nai palaikyti taiką tarp į- 
vairių kraštų.

Griežtai susiaurinti įvai
rių šalių ginklavimąsi.

Maskvos Konferencija

rencijos pareiškimą, kur 
“Sovietų Sąjunga, Didžioji 
Britanija, Jungtinės Valsti
jos ir Chinija padėjo pa
grindus,' bendradar biškoms 
pastangoms po karo, kad 
visos taiką mylinčios tau
tos, didelės ir mažos, galė
tų gyventi taikoj ir saugu
me.”

prižiūrėti užpuolikų kraš
tus — Vokietiją, Japoniją, 
Italiją ir jų papėdininkus— 
iki tų kraštų žmonės per- 
siauklės ir įrodys, kad to
liau jie meužpuldinės sveti
mų šalių.

Atlanto čarteris.
Vykdyti Atlanto Čarterio • 1 j • 1 • 1 • •

dėsnį pastovios taikos už
tikrinimą ir geresnę progą 
siekti laisvės ir medžiagi
nės gerovės.

Kiekviena nepriklauso
ma, taiki tauta, didelė ar 
maža, turi būti laikoma 
teisiniai lygia.

Visos tautos, didelės ar 
mažos, kurios gerbia kitų 
teises, turi teise būti an-

šimosi į vidujinius jų reika
lus.

Nuo kitų priklausomoms 
tautoms duoti progą me
džiaginiai išsivystyti ir ap
sišviesti, kad jos galėtų pa
siruošti savivaldybei ir po
litinei laisvei.

Vykdyti Maskvos Konfe saugotos nuo svetimųjų ki

Japonijos premjeras To- 
o dejavo, kad pasunkėjo 

karinė padėtis.japonam
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Sako: Antrojo Fronto Atidarymas 
Suvėluotas

Santikyj su Tarybų Sąjungos pripa
žinimu Badoglio vyriausybės kyla viso
kių diskusijų ir kalbų, tiek spaudoj, tiek 
per radiją. Tūli kaltina Tarybų Sąjun
gą, kam ji pati viena, nepainformavusi 
Washington© ir Londono, Badoglio vy
riausybę pripažino.Tai esą nesiskaitymas 
su Maskvos ir Teherano nutarimų dva
sia. Kiti tąjį Maskvos žygį teisina, kal
tindami mūsų valstybės departmentą dėl 
neturėjimo aiškios užsieninės politikos 
arba nusistatymo (policy).

Yra tokių radijo komentatorių, kurie, 
tačiau, ima “vidurį” ir pagal jį spren
džia klausimus. Jie sako, kad Maskvos 
ir Teherano nutarimų dvasią sulaužė ne 
Tarybų vyriausybė, bet talkininkai. A- 
biejose konferencijose buvo nutarta tuo
jau atidaryti antrąjį frontą Europoje. 
Kai prezidentas Roose vėl tas grįžo į Wa- 
^hingtoną, sako jie, buvo manyta, kad 
antrasis frontas Europoje bus atidary- 

, tas tuojau; taip buvę nutarta Teherane.
Visa mašinerija antram frontui atida
ryti buvo užsukta.

Prezidento Roosevelto padėjėjas, bu
vęs teisėjas Byrns, gruodžio mėnesį, tuo
jau prieš Kalėdas, pareiškė spaudos ko
respondentams, jog bėgy j sekamų trijų 
mėnesių įvyks toki militariniai veiksmai, 
kuriuose Amerika gali tikėtis netekti a- 
pie pusės milijono vyrų — sužeistais ir 
užmuštais.

- Nebuvo niekam paslaptis, kad čia bu
vo kalbama apie atidarymą antrojo 
fronto. Nes kuriuose gi kituose milita- 
riniuose veiksmuose trijų mėnesių bėgyj 
kas nors gali tikėtis tokių didelių nuo
stolių ?!

Na, trys mėnesiai jau praėjo, tačiau 
jokių didesnių militarinių veiksmų mes 
nematėme. Tiesa, Pacifike per tą laiką 
buvo didelių žygių, tačiau tai toli gražu 
ne toki, koki buvo pranašauti.

Kitais žodžiais, antrasis frontas Eu
ropoje, pasirodo, keno nors sumanymu, 
buvo paliktas tolimesniam laikui, sako 
tie komentatoriai. Antrasis frontas su
vėluotas.

Ir tie komentatoriai daro tokias išva
das: Kai Maskva pamatė, kad. talkinin
kai nesiskaito su savo duotais Tehera
ne (greit atidaryti antrąjį frontą) paža
dais, Tarybų Sąjungos vyriausybė pra
dedanti nesiskaityti su talkininkais kai 
kuriais kitais klausimais, tokiais, pav., 
kaip Italijos.

Mes nesiimame spręsti, ar viskas yra 
taip, kaip sako tie komentatoriai. Ta
čiau mums atrodo, jog antrasis frontas, 
jojo atidarymas, iš tikrųjų yra suvėluo
tas.

Privalome nepamiršti to fakto, kad 
iki šiol dauguma visokių nesusipratimų 
tarp Londono - Maskvos - Washingtono 
parėjo dėl nebuvimo antrojo fronto. Ta- 
jybų vyriausybė teigia, kad antrojo 
fronto atidarymas yra būtina sąlyga dėl 
palaikymo gerų santykių tarp Jungtinių 
Tautų. Antrasis frontas atidalyti buvo 
jau senai pažadėtas,—dar 1942 metais, 
kai Molotovas lankėsi Washingtone. Pa- 

. skui tas pats klausimas buvo užakcen
tuotas Maskvos ir Teherano konferenci
jose.

Tarybų vyriausybė mano: jei antrasis 
frontas būtų atidarytas greit, tai Hit
lerio armijos būtų galima sunaikinti dar 
šiais metais. O tuomet vyriausis nesusi- 

... pratimų šaltinis ir išdžiūtų. Tarybų Są
jungos žmonės nori taikos, jie laukia 
jos nekantriai. Laukdami taikos, jie ne
sigaili pajėgų priešui sumušti (be ko 
taika nėra galima).

Tenka manyti, kad šis dalykas, ant
rojo fronto -atidarymo delsimo dalykas,

“Nepriklausomoj” Vengrijo/
Šiuos žodžius rašant, dar vis nėra aiš

kių davinių, kas iš tikrųjų darosi Veng
rijoj (Hungarijoj). Vienas dalykas ta
čiau žinomas: Hitlerio armijos Vengri
ją visiškai okupavo ir šiandien toji šalis 
yra pilnoje furjerio kontrolėje.

Kodėl jis ją okupavo? Argi Vengrija 
nebuvo jo, Hitlerio, talkininkė?

Taip, ji buvo talkininkė. Vengrija ka
riavo prieš Tarybų Sąjungą; Vengrija 
buvo paskelbusi karą ir Amerikai ir An
glijai.

Bet Vengrijoje, pasirodo, pradėjo 
drumstis atmosfera, o ji pradėjo drums
tis dėl to, kad “Rytų vėjas” pradėjo pūs
ti labai smarkiai, — vėjas, “atpūtęs” 
Raudonąją Armiją netoli Karpatų kal
nų.

Sakoma, Horthy (jis buvo Vengrijos 
diktatorius) valdžia, pamačiusi sau pa
vojų, pradėjusi rūpintis laikymusi su 
Jungtinėmis Tautomis. Hitlerio šnipai, 
kurių Vengrijoj netrūksta, tą suuodę, 
pranešė Hitleriui, na, ir šis paėmė Hor
thy ir jo valdžią už sketeros, pats pra
dėjo valdyti Vengriją.

Šitaip Hitleris pasielgė su savo talki
ninke, su “nepriklausoma” Vengrija!

Kiekvienas sveikai protaująs žmogus 
puikiai supranta tąsias kriminalybes, 
kurias Horthyo valdžia atliko šiame ka
re. Turime atsiminti, kad Tarybų vy
riausybė su Vengrija prieš šį karą elgė
si labai korektiškai, nieko jai nedarė, su 
ja bandė sugyventi taikoje, gražiai. Bet
gi, nepaisydamas to, Horthy susidėjo su 
Hitleriu ir pradėjo kariauti prieš Tary
bų Sąjungą.

Mat, Hitleris atplėšė dalį Čechoslova- 
kijos ir dalį Rumunijos (Transylvaniją) 
ir atidavė Vengrijos ponams su sąlyga, 
kad už tą viską Vengrija eisianti ka
riauti prieš Tarybų Sąjungą.

Na, ji ir kariavo. Pražudė gal keletą 
šimtų tūkstančių vengrų kareivių ir da
bar, mato, kaip viskas “aukštyn kojo
mis” apsivertė. Raudonoji Armija prie 
Karpatų, taigi netoli Vengrijos. Rumu
nija tebekalba apie atsiėmimą pietinės 
Transylvanijos, turtingos žemės srities, 
kurią Hitleris atplėšęs atidavė Vengri
jai. Čechoslovakija ruošiasi suvesti są
skaitas su Vengrija. Jugoslavijos žmo
nės taipgi sako, kad jie nedovanos del 
to, ką Vengrijos plėšikai padarė jai, kai 
Hitleris okupavo Čechoslovakija. žo
džiu, visi Vengrijos plėšikų planai eina 
vėjais.

Nestebėtina todėl, kad Horthy val
džia norėtų taikytis su Jungtinėmis 
Tautomis. Juk jam yra aišku, kad Hitle
ris karą prakiš, kad už tą viską turės 
atsakyti ne tik Hitleris, bet ir Vengri
jos plėšikai.

Sakoma, Hitleris įkūręs savo valdžią 
Vengrijoje, gal panašią, kaip šiaurės 
Italijoj. Ką jis tuo mano pasiekti? 
Mums atrodo, kad Hitleris daug naudos 
iš to nesusilauks. Sakysime, jis laikys 
Vengriją okupavęs. Jam ten teks palai
kyti daug savo kareivių, tuo pačiu sy
kiu vengrų Hitleris nelabai drįs siųsti 
Rytų Frontan. Iš kitos pusės, Vengrijos 
žmonės dabar labiau kils ir kovos prieš 
hitlerininkus, negu jie kada nors kovo
jo. žodžiu, Vengrijoje galime tikėtis sa
votiško “naminio karo.” Ilgainiui gal 
matysime Karpatų kalnuose veikiančias 
vengrų partizanų armijas, į kurias gali 
dezertuoti nemažai reguliarės vengrų 
armijos karių, žodžiu, visko galima 
laukti.

Rumunijos ir Bulgarijos valdovai, jei 
jie turi kiek smegenų, turėtų iš to pasi
mokyti. Bet klausimas, ar jie tų smege
nų turi?

Wisconsine
Wendell L. Willkie šiuo metu varo 

karštą propagandą Wisconsin valstijoje. 
Willkie nori laimėti primaries, kurios 
įvyks balandžio 4 d.

Milwaukee mieste taipgi eina smarki 
politinė kova. Dienraštis Vilnis dėl to 
rašo:

“Pereitą savaitę buvo nominacijos 
Milwaukes mėro. Kaip žinoma, Milwau
kee buvo ‘socialistų’ valdoma per dauge- 1* l t 1 a a .u melų, net paskui mnwaukieciai socia
listą išmainė ant jauno vyruko, kuris 
rinkimų vajuj dainavo, vietoj žadėti ką 
nors, kaip darė socialistų kandidatas.

Karo Gamybos Įstaiga 
yra susirūpinusi dėl rimto 
produkcijos sumažėjimo, 
kuris kilo kai kuriose šio 
krašto dalyse, kur darbi
ninkai klaidingai galvoja, 
kad dirbdami pilną savaitę 
arba viršlaikį jie save bau
džia, nes tuo įeina į aukš
tesnę taksų klasę.

Vidaus Mokesčių Biuras 
(Bureau of Internal Reve
nue) pažymi, kad tai yra 
nepagrįsta baimė— kadan
gi darbininkas visuomet 
gaus dalį bet kurio dolerio 
uždirbto viršaus, nežiūrint 
į kaip aukštą taksų klasę 
jis pateks. Žemesniuose 
uždarbiuose taksai niekuo
met nebūna aukštesni, kaip 
22 centai nuo dolerio; kai 
tuo tarpu asmuo, kuris už
dirba net milijoną dolerių 
metams, nuo kiekvieno pa
pildomo dolerio turi mokė
ti net 88 centus taksų.

Darbininko bendrą tak- j 
sų sumą nenustato tai, kas I 
iš jo išlaikoma. Išlaikymai 
yra daromi apytikriai. Ga
li būti išlaikoma perdaug, 
arba permažai. Jeigu išlai
kyta daugiau,l negu darbi
ninkas 
taksų, tai jam bus grąžina
ma sekančiais metais, kuo
met jis išpildys blankas. 
Faktiškai, Biuras pažymi, 
asmuo, kuris įeina į aukš
tesnę taksų klasę, gali pa
kankamai susidaryti išlai
kymų, taip, kad atėjus !ko- 
vo 15 dienai, jis turės ma
žai mokėti, arba neturės 
nieko mokėti, arba gal net 
jam bus grąžinama.

privalėjo mokėti

Karo Informacijos Įstai
ga pranešė, kad paskuti
niai gamybos apyvartos 
skaičiai atidengia, kad ga
myba nustojo 3 darbininkų 
nuo kiekvieno tūkstančio 
1943 m. gruodžio mėnesį, ir 
tai buvo pirmieji tokie pla
tūs nuostoliai nuo Pearl 
Harbor. Paskutiniai duo
menys rodo, kad iš kiekvie 
no 1,000 darbininkų: 43 ap
leidžia darbą kiekvieną 
mėnesį, 5 išeina į kariuo
menę, 6 yra paliuosuojami,

51 naujai priimami ir 9 lai
kinai paleisti.

Kainų Administracija 
praneša, kad motoristai, 
kurie šį pavasarį tikisi 
gauti naujus automobilių 
laisnių numerius, vis dėl
to ant turimų gazolino ku
ponų turi dėti senus laisnių 
numerius.

Kada naujieji 1944 metų 
numeriai bus išleisti, moto
ristai galės tiesiog užrašyti 
naujuosius numerius ant 
kuponų knygelės viršelio. 
Jie neturės iš naujo perra
šyti (endorsuoti) numerius 
ant pačių kuponų.

Kuponų endorsavimas 
tuoj, kai juos gaunama iš 
racionavimo įstaigos, padės 
nustatyti juodąją rinką, 
kuri atima iš sąžiningų au
to savininkų ir prekiauto
jų milijonus galionų gazoli
no.

kurą, apšildant namus. Ku- j Nepamiršk, kad balandžio 
ro Administracija pranešė,! 15 d. yra paskutinė diena 

išsiuntimui tavo numatomų 
1944 metams pajamoms 

kad taksų. Turi išpildyti blan-

kad 1944 metų antracito 
produkcijos gali būti 5 mi
lijonai tonų trūkumo, 1 
patenkinus Vidurines At- įkas, jeigu esi viengungis ir 
lanto ir Naujosios Anglijos! turi pajamų daugiau nei 
valstijas; taip pat bitumi- $2,700; arba jei vedęs ir ar 
ninės anglies produkcijoje abu kartu, ar vienas kuris 
bus 20 milijonų tonų trūku- .gauna per metus virš $3,- 
mo. 500. Be to. tiek vedes tiek

Dvejų kelnių kostiumai 
dar tebepriklauso praeičiai 
ir ateičiai, kaip Karo Pro
dukcijos Įstaigos Drabužių 
Skyrius praneša. Po pasi
tarimo su industrijos pata
rėjais, įstaiga pranešė, kad 
vyrų ir berniukų drabužių 
siuvime jokių palengvinimų 
nebus. Ir toliau yra už
draustos liemenės (vests), 
dvigubų užsegimų švarkai, 
ir kelnės su užlenkimais.

Drabužių taupymas, kaip 
Karo Informacijos Įstaiga 
pažymi, yra svarbus punk
tas kovoje pries eikvojimą. 
Nors tuo tarpu nėra dras
tiškų trūkumų svarbiose 
tekstilės prekėse, bet pirki
mas drabužių ir tekstilių, 
kurių mums nebūtinai rei
kia, iššaukia nereikalingą 
darbo jėgos eikvojimą. 
Sveikas protas diktuoja, 
kad karo metu reikia tau
pyti drabužius, juos perdir
bant bei pataisant, bet ne 
perkant naujus.

Amerikiečiai yra perspė
jami atsispirti pagundai, 
kad artėjant pavasariui ne
bereikią atsargiai vartoti

500. Be to, tiek vedęs tiek 
viengungis turi pranešti, 

Kainų Administracijos Į- jeigu turi daugiau nei $100. 
staiga praneša, kad po ge
gužės 1 d. moterys darbi
ninkės daugiau nebegalės 
gauti specialių racionavimo 
ženklų pirktis batų su pla
stiškais ar kampuotais “fi
bre” galais, anksčiau kla
sifikuotais kaipo “safety 
shoes”. Šios rūšies batai 
buvo taip klasifikuojami 
dėlto, kad buvo trūkumas 
moterų saugių batų su ge
ležiniais galais. Tačiau da
bar, geležinių - galų batų 
produkcija pakankamai pa
didėjo ir jų ištekliai yra 
pakankami. Be abejo, batai 
su plastiškais ar kampuo
tais “fibre” pirštais ir to
liau bus racionuoti, bet 
juos bus galima pirktis re
guliariais ženkleliais, bet ne 
specialiais industrijos certi- 
fikatais, kaip kad iki šiol 
buvo.

kitokių pajamų nei algos 
ir tai sudaro pakankamai 
bendrų7 pajamų, reikalau
jančių pranešimo.

“Štai, žiūrėk, kandis 
skrenda!” — tai girdėsime 
ateinančiom savaitėm dau
gelyje namų. Dabar šie pa
vasario naikintojai gauna 
sparnus ir dabar yra pats 
laikas imtis apsaugos prie
monių prieš jas ir prieš ža
lą, kurią jos daro. J. V. Že
mės Ūkio Departmentas 
turi veltui dalinamus pam
fletus, kuriuose aprašomi 
išbandyti ir patikimi meto
dai išnaikinti kandis. Toji 
knygelė vadinasi “Clothes 
Moths” Leaflet No. 145, 
ir gausite ją, parašę į U. S.
Department of Agricul

ture, Washington 25, D. C.
O. W. L

AR VISI ATSILIEPEM?
Jau baigiasi kovo piėnuo, 

baigiasi Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vajus, sukė
limui $200,000,000. Šis fon
das bus naudojamas karei
vių ir civilių žmonių pagel- 
bai visuose karo frontuose.

American-Lithuanian Red 
Cross Komitetas jau su
kėlė ir pridavė Raudona
jam Kryžiui $445.20. Nėra 
tai didelė suma taip svar
biam reikalui. Lietuviai ga
lėtų pasirodyti geriau. Ai
šku, kad dar yra tokių, ku
rie mažai aukavo arba vi
sai neaukavo. Tuojau tu
rėtų kreiptis į American- 
Lithuanian Red Cross Co
mmittee, 427 Lorimer St. ir 
priduoti savo dalį tam svar
biam tikslui.

Šiomis dienomis pasidar- , 
bavo aukų rinkime ir pri-

davė Am. - Lith. Red Cross 
Komitetui: Lietuvių Mote
rų Apšvietos Kliubas, $100; 
P. Buknys $59.75; F. Rein
hardt, $45.55; K. Petrikie- 
nė, $38.50; Ona Kalvaitis 
$18.00; A. Balčiūnas $14.00. 
Laike prakalbų kovo 17 d., 
aukų surinkta $53.55.

Gražus pasidarbavimas 
keletos asmenų. Jei dau
giau asmenų būtų pasiėmę 
blankų ir pasirūpinę aukų 
rinkimu, tai pasekmės būtų 
daug gražesnės.

Jau paskutinės dienos, 
pasiskubinkime su aukom, 
pasiskubinkime jas rinkti 
ir priduoti.

P. Buknys, 
Am-Lith. Red Cross Com. 

Pirmininkas.

Bazaro Reikalai

Mūsų du marinai, radę staigią mirtį kovoje už Parry Salą, Eniwctok Atolle. 
Dėka mūsų lėktuvų daužymui iš oro ir laivyno bombardavimui iš jūrų, išsikc- 
liąnčių mūsų karių nuostoliai tebuvo maži.

Šiomis dienomis gavome 
aukų Bazaro reikalams. 
Aukavo sekamai:

Rumford, Me.
S. Puidokas, $1. Po 50c. 

lAnne Apšegienė (Auburn) 
j ir S. Yankauskas. Viso $2.

Baltimore, Md.
Peter Paserskis (bl, 286): 

Po $5: LDS 48 kp., ALDLD 
25 kp. Po 1: V. Balčiūnas, 
S. Mack, K. Mikolaitis, P. 
Paserskis, J. Kasparavičius, 
K. ir V. Loppatta, J. Sta
nys, F. ir J. Pivarūnai. Po 
25c: K. Malinauskas, H. 
Balsienė, K. Juškauskas, F. 
Deltuvienė. Viso $19.

Bridgeport, Conn.
Alfonsas Švėgžda

“Pažadai žmonėms matyti įkyrėjo, 
nes niekada nepildyti, ir milwaukieciai 
išmainė socialistą ant dainininko.

“Pereitos savaitės miesto mėro nomi
nacijos yra svarbios. Kontestas buvo 
daug svarbesnis. Kandidatai buvo keli. 
Kaip ir visada, socialistas irgi kandida
tavo. Be socialisto Frank Zeidler, buvo 
taipgi La Folletto partijos kandidatas

laimėti karą. Jis aiškino, kad šiuo tar
pu visų svarbiausias klausimas yra ka
ro laimėjimas. Jis laimėjo didele daugu
ma balsų.

“Jo oponentas rinkimuose bus John 
Seamur, kuris gavo daugiau balsų už 
Zeidlerį ir Mountą, bet mažiau už Boh- 
ną.

“Bohno laimėjimas juo labiau Mil-

(bl. 
63 

kp., Viktoras Vaznis. J. B. 
Jusaitis, $1.50. Po $1: A. 
Jocis, J. J. Mockaitis, A. 
Švėgžda, D. Snaidaris, Wm. 
Ambrum, Kazys Rimas, J. 
Yasiaviče. Po 50c: F. Mik- 
nevičius, P. Kizevičius, M. 
Kairis. Viso $19.50.

Brooklyniečiai, draugai 
K. ir O. Depsai aukojo $3.- 
50.

Širdingai tariame ačiū vi
siems, kurie aukojo ir taip
gi tiems, kurie rinko aukas.

Laisves Admįnistracija.

stais.
‘Tries juodu kandidatavo dabartinis 

meras John (L Bohm Jo platforma —

waukeje yra geras reiškinys, lai rodo 
kad būsimuose kongresiniuose rinki
muose, taip ir prezidentiniuose defitis 
tams bus. prastai”

Jau 10-tą kartą bombar
duodami japonus Ponape 
saloje šį menesį, Amerikos > ■" 1 I • 1 _ JI_ arlzvMrk

priešų transporto laivą ir 
padegė prieplaukas.
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LOWELL, MASS. PITTSBURGH, PA.
Na, Tai Jau ir Nutarta. 

Dabar Visi Darban!

Kovo 12 dieną įvyko gražus 
Literatūros Draugijos 44-tos 
kuopos susirinkimas. Jau se
niai tokį gerą susirinkimą be
turėjome.

Susirinkome apie 20 drau
gų ir draugių Lietuvių Pilie
čių Kliube ir dar tris svečius 
iš Lawrence turėjome. Buvo: 
Ignas čiulada, Rožė čiuladie
tį ė ir Albert Gross.

Dabar, kas mums reikia da
ryti, tai visados — kiekvieno 
mėnesio antrajame sekmadie
nyje, tuoj po Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugystės susirin
kimo, apie 5 valandą, visiems 
kuopos nariams susirinkti ir 
laikyti susirinkimą. Pasirodo, 
kad tas laikas bus patogiau
sias.

šiame susirinkime kuopos 
finansų raštininkas J. Blažonis 
raportavo, jog jau yra pasimo
kėję 26 nariai už 1944 metus 
ir gauta vienas naujas narys, 
tai neblogai išrodo. Pernai tu
rėjome 33 narius kuopoje. 
Draugas Blažonis pasistengs 
ir iš likusiųjų išrinkti duokles 
greičiausiu laiku, kad išlaiky
ti visus senuosius narius kuo
poje.

Prieš mus stovėjo nuo se
niau vienas svarbus darbas ir 
vis dar nebuvome prisirengę 
atlikti, tai yra, parengimas 
LLD 7-to Apskričio naudai.

Šio susirinkimo svarbiausias 
tikslas ir buvo, kad galutinai 
nutarti, ką, kada ir kur rengti.

Labai rūpestingai draugai ir 
draugės svarstė šį klausimą ir 
nutarta surengti gražų — šau
nų bankietą, balandžio 16 
dieną, 2 vai. po pietų, Lie
tuvių Piliečių Kliubo patalpo
se, 338 Central St., Lowell.

Mūsų gaspadinės; U. Dau
girdienė, U. Puskunigienė, M. 
čiuladienė, A. Paulenkienė, E. 
Mikalopienė ir kitos draugūs 
geriausia darbuosis ir priruoš 
puikų bankietą, kur skanių 
valgių netruks. Ir bilieto kai
ną turėsime $1.50.

Kadangi bus rengiamas mū
sų brangios kultūrinės, apšvie- 
tą nešančios organizacijos 
naudai, tai į bankietą prašysi
me visus, iš visur ir visokios 
profesijos žmones, nepalikda
mi nei norwoodieciu su jų vy
rų dainininkų grupe, nei so- 
bostoniečių su jų puikiąja 
Harmonijos Grupe, kurie, vie
ni ir kiti, yra taip malonūs ir 
taip pageidaujami bankieto 
publikoje. Neabejojame, kad 
brangių svečių turėsime iš 
Hudson, Worcester, Montello 
ir iš kitų, dar nesuminėtų, 
vietų, nes parengimas — LLD 
7-to Apskričio naudai.

Kas gi nenorės Lowellyje 
pabuvoti? Ir gal dar pirmą 
kartą, arba jau seniai buvę 
mūsų keturių miestų bendra
me parengime. Sakau keturių 
miestų todėl, kad sulyg aps
kričio tarimo šis parengimas 
pavestas surengt Lowell, Law
rence, Haverhill ir Nashua 
draugams ir draugėms. Todėl 
jis rengiamas varde keturių 
miestų. Tokiu būdu, natūraliai, 
virš minėtų kolonijų draugai 
ir draugės turės geriausia pa
sirūpinti, kad skaitlingai da
lyvauti ir gal kuomi nors prie 
stalų prisidėti, tai keturių 
miestų darbas.

Į virš minėto parengimo 
komisiją išrinkti 3 veiklūs 
draugai: Jonas Daugirda, Juo
zas Blažonis ir Jonas Karso- 
nas. Komisija rodo didelį en
tuziazmą šiam parengimui, 
bet puikiausia pavyks tik tuo
met, jei visi dirbsime gražioj 
kooperacijoj, kuomet iš visur 
turėsime paramos.

Nuo Lietuvių Literatūros 
Draugijos 44-tos kuopos tapo 
išrinkti du atstovai: J. Karso- 
nas ir Ch. Kojutis į Am. De
mokratinių Lietuvių, Tarybos 
vietinį skyrių.

Susirinkime, laikytame ko
vo 12 d., skyriaus finansų se
kretorius draugas St. Paulen- 
ka raportavo, jog jau yra su

kelta apie $60 Lietuvos gel
bėjimui. Draugai, pasižadėju
sieji mokėti savaitines duok
les, puikiai budavoja Lietuvos 
žmonių ateitį, bet tik keli 
draugai, kad ir su šviesiausiais 
idealais ir geriausiais norais, 
dar nepajėgs suteikti ganėti
nos pagalbos. Apart jau esan
čio gražaus būrelio kilnadva- 
sių rėmėjų, reikėtų ir kitiems 
prisidėti prie šios šventos pa
reigos. Kas tik gali ir po kiek 
gali, pažymėkite savo auką 
ant vedamos gražios garbes 
lentos Lietuvos pagalbai. Au
kos bus kortinis akmuo atbu- 
davojime išvaduotos naujos 
Sovietinės Lietuvos. Taigi, 
brangūs draugai ir draugės, 
vieni duotą žodį pildykime, o 
kiti, kurie dar nesate šiame 
garbingame surašė, tai užsire- 
korduokite pas draugą Pau- 
lenką ir tegu jūsų vardas ir
gi puošia vietinių demokrati
nių lietuvių garbės lentą. Ta 
lenta randasi Lietuviu Pilie
čių Kliubo svetainėje, prie sie
nos. Ateikite ir pamatykite, 
kiek rasite vardų garbingų 
žmonių, vaduojančių savo gim
tinį kraštą iš po hitlerinių žvė
rių užplūdimo. Užrekorduoki- 
te ir savo varda. C

Manome, kad jau greit bus 
sukelta šimtas dolerių ir visą 
šimtinę d. Paulenka pasiųs 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetui į Brooklyną, kuris siųs 
lietuviams, laikinai pasitrau
kusiems į Sovietų Sąjungą. Pa
siskubinkite prisidėti prie pir
mosios šimtinės, o vėliau tęsi
me darba toliau. Per visa mė
nesį sekretorius atžymi duok
les tik į finansų knygą, o pa
baigoje visas aukas surašo į 
garbės lentą. Taigi, kurie no
rite, kad patektumėt į kovo 
mėnesio surašą, tai pasiskubin
kite dabar.

J. M. Karsonas.

Philadelphia, Pa.
Kovo 12 d. įvyko parengi

mas ALDLD 10 ir 141 kuopų. 
Kadangi kitas rep. apie jį 
pranešė, tai čia pagarsinu au
kotojų vardus, katrie aukojo 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui :

S. Reikauskas aukojo $5.
Po $2 aukojo: Kodžiai ir 

Zigmantavičiai.
Po $1: Abraitienė, žalis, 

Griciunienė, Jocienė, M. Pibe- 
lis, Jukna, Griciunienė, Pro- 
cius, Taliunienė, Senas Vincas, 
Akulaitienė, černauskienė, Če- 
kaitienė, Ničienė, Buginskas, 
Baranauskas, Laurinavičienė, 
Urbonas, Rainys, Žilinskienė ir 
Smitas.

Urbonas aukavo 50c.
Viso surinkta $37.25.
Į parengimus žmonės pra

deda lankytis. Net smagiau, 
kada pamatai mūsų senus 
draugus parengimuose. Kaip 
tik Lietuva bus išlaisvinta nuo 
barbarų nacių ir jų lietuviškų 
smogikų, žmonės lietuviai su
sidomės dar labiau; o kada 
jie gaus iš Lietuvos laiškus, ku
riuose bus aprašyta nežmoniš
ki barbarų padaryti darbai, 
vietiniai mūsų lietuviai visiš
kai pasvirs mūsų pusėn. Sme- 
tonizmas sumaišytas su sme- 
ton-nacizmu pranyks, kaip tie 
dūmai giedroje. Jie tą jaučia. 
Ateis žinios iš Lietuvos, kurios 
smerks smetonininkus, kurie 
būdami Lietuvoje visą laiką 
dirbo Hitleriui.

Dabar prasidėjo darbai Lie
tuvą ir lietuvius remti, auko
ti viską. Philadelphijoj įsistei
gė Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas, kuris pagamino at
sišaukimo lapelius, kurie bus 
paskleisti, išsiuntinėti plačiai 
lietuviams. Ten bus nurodyta 
patalpos, adresai, telefonai ir 
susirinkimų data. Vietiniai lie
tuviai kooperuokite su šiuo ko
mitetu ir dirbkime visi bend
rai. Rep.

PIRKITE KARO BONUS

Worcester, Mass.
Kovo 3 dieną mirė Ona Šim

kus, pergyvenus viršaus septy- 
niasdešimts metų. Tapo palai
dota 6 dieną kovo, patarnau
jant laidotuvių direktoriui Jos. 
Dirsa. Palydovų susirinko ne
daug, nes velionė neprigulėjo 
prie lietuvių jokių draugijų. 
Velionės grabą puošė daug ge
lių vainikų nuo jos artimų gi
minių.

Nuliūdime paliko vyrą Joną 
Šimkų, 73 metų, 4 dukteris, 2 
sūnus, tai yra, Marę, Barborą, 
Ona, Alena, Joną ir Petra.

Jonas ir Petras laidotuvėse 
nebuvo, nes, kiek yra žinoma, 
jiedu paliko tėvus apie keletas 
metų tam atgal ir nežinia kur 
yra.

Ona Šimkienė buvo linksmo 
būdo moteris, mylėjo skaityti 
knygas ir laikraščius, bet neap
kentė lietuviškų fašistų.

Širdingai ačiū visiems, kurie 
turėjote išlikti iš darbo ir pa
lydėjote į kapus.

Ilsėkis, senuke!
Laisv ės S kaity t o j a s.

Iš Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystės Susirinkimo

Mūsų draugija vaidina svar
bią rolę šiame mieste, ir tai 
ne vien, kad ji yra bagočiausia 
draugija, bet ir progresyviš- 
kiausia. Aš galiu pasigirti, kad 
jau esu jos sekretoriumi per 
14-ką metų ir tuo didžiuojuo
si, nes mūsų draugija visuo
met remia pažangų judėjimą.

Pereitame susirinkime nuta
rė paaukoti Raudonajam Kry
žiui $100 ir tarimas padary
tas vienbalsiai. Draugija turi 
500 narių, tai yra įvairių pa
žiūrų, bet remiančių lietuviš
kus kryžiokus nedaug, tai jie 
ir nedrįsta išstoti prieš. Gal 
laikui bėgant visi pasidarys 
sąmoningais.

Išrinkome tris atstovus į De
mokratinių Lietuvių Tarybos 
Skyrių, ir šis tarimas padarytas, 
vienbalsiai, būtų gerai, kad 
sekančiame susirinkime ir šiam 
tikslui draugija gerai paauko
tų, nes tai labai svarbus dar
bas.

šiemet sukanka 25 metai 
nuo nupirkimo Olyippia Par
ko. Apvaikščiojimui yra iš
rinkta plati komisija. Minėji
mas įvyks birželio 18 dieną, 
Olympia Parke. Tai bus di
džiausias ir iškilmingiausias 
parengimas, kokis kada yra 
buvęs. Programoj bus ristynių, 
kumštynių ir prakalbų. Nutar
ta kviesti dalyvauti visus Mas
sachusetts valstijos kliu bus ir 
parkus, žodžiu, tai bus didelė 
apeiga. Bus sudegintas morgi- 
čius, nes parkas jau yra pilnai 
išmokėtas. Dar yra biskis pas 
pavienius paskolų, patartina 
pareikalauti, o mes išmokėsi
me, kol dar seni gyvi esame, 
tai norime pilnai atmokėti.

Taipgi nariai, kurie gyvena
te toliau ir turite “pasą,” tai 
pasimokėkite už visus metus, 
nes jau trečias mėnesis šių me

tų eina ir kurie nepasimokės, 
tai liks suspenduoti ant 30 
dienų. Yra tokių, kurie turė
dami “pasą” moka duoklę per 
kelis sykius, o turėtų jie mo
kėti visas duokles kartu, nes 
tas sutaupintų ir jiems ir 
draugystei išlaidų. Brisi,ųskite 
savo mokestį vardu : J. J. Bak
šys, 29 Endicott St., Worces
ter, Mass.

Ligonių niekados netrūksta, 
turime apie tuziną kiekvieną 
mėnesį. Paskutiniu laiku su
sirgo d. D. Lukienė, ji randa
si miesto ligoninėje, jai pada
lyta svarbi operacija, turi pri- 
vatišką kambarį, galima bile 
laiku ją atlankyti. Linkiu dr- 
gei Lukienei greitai pasveikti. 
Ji yra LDS 57 kuopos finan
sų sekretorė, laikinai jos vietą 
užėmė d. Vaiteliutė.

Kalvis.

Easton, Pa.
Atsišaukimas i Visus Lietuvius 

ir Laisves Skaitytojus Mūsų 
Apylinkėje

Jau gautas kambarys dėl 
rinkimo ir sunešimo drapanų, 
pagelbai Lietuvos nukentėjtį
siems nuo karo. Drapanas nau
jas ir kiek apdėvėtas, švariai 
pas klynerį išvalytas, atneškite 
ar atvežkite į V. J. Stankaus 
kirpklą, Barber Šapą, 521 
Ferry St., Easton, Pa. Kaip 
susirinks geras kiekis drapanų, 
komisija pasiųs pundelius į 
Brooklyną. Neneškite tokių 
drapanų, kurios netinka ne
šiojimui.

Komisijos įgaliotas,
V. J. Stankus.

Elizabeth, N. J.
Atitaisau Klaidą.

Kovo 9 d. aprašyme Lietuvos 
“nepriklausomybės” minėjimo, 
27 d. vasario, pažymėta, kad 
aukų surinkta $17. Turėjo būt 
$170. Ukrinus.

Pittsburgh, Pa.
Kovo 2 d. mirė Kazys Gu

tauskas, buvo 56 metų, narys 
Liet. Liter. Draugijos 33 kuo
pos ir Laisvės skaitytojas.

Kovo 7 d. mirė Povilas Ber- 
nadišius, sulaukęs 58 metų am
žiaus. Taipgi mirė Sebastijonas 
Valinčius, 69 metų, tai brolis 
Antano Valinčio, fotografisto, 
kuris gyvena Pittstone.

Sebastijonas Valinčius taisy
davo įvairius muzikalius in
strumentus ir laikrodžius. Bu
vo pažangus žmogus, tik nela
bai sveikas, per ilgą laiką bu
vo silpnų kojų. Buvo L. Lit. 
Draugijos 33 kuopos narys ir 
Laisvės skaitytojas. Laukdavo 
pergalės ant Hitlerio, džiaugėsi 
Raudonosios Armijos žygiais.

Lai būna jiems lengva že
melė. , J. Urbonas.

Baltimore, Nd.
Pildydami tarimus Ameri

kos Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo, kuris įvyko gruo
džio 18-19 dd., New Yorke, 
reikale suteikimo daugiau pa
galbos kovotojams prieš bar
barišką hitlerizmą, už žmoni
jos laisvę ir Lietuvos išvada
vimą, tai ir mes veikiame.

Minėtame suvažiavime iš
rinkta Demokratinė Taryba, 
kuri rūpinsis teikti pagelbą 
lietuyiams kovotojams ir atei
tyje Lietuvos žmonėms. Į Ta
rybą įeina iš visų lietuvių ko
lonijų atstovai ir P. Paserskis 
nuo Baltimorės lietuvių.

Draugas P. Paserskis, pildy
damas savo užduotį, kovo 10 
dieną sušaukė būrelį veikėjų 
ir simpatikų į susirinkimą. Su
sirinkę aptarė reikalą ir iš
rinko komitetą, kuris veiks 
Balti m orė j. Komiteto pirminin
ku išrinktas P. Paserskis, fi
nansų sekretorium — S. Meš- 
kys, iždininke Bartašienė. Nu
tarta parašyti apie tai į Lais
vę, apsiėmė par. K. Mikolai- 
tis. Taipgi nutarėme atsišauk
ti per lapelius į Baltimorės 
lietuvius pagalbos reikale, nu
rodant drabužių ir aukų sto
tis.

Jau du siuntiniai pasiekė lie
tuvius Sovietų Sąjungoje ir 
gauta padėkavonė už tą pa
galbą. Trečias siuntinys kely
je, o ketvirtas vėl yra ruošia
mas. Pagalba teikiama civi
liams ir lietuviams raudonar
miečiams, kurie taip drąsiai 
kovoja už Lietuvos ir viso pa
saulio laisvę.

Todėl, gerbiamieji, kas tik 
kuo galite, tai pagelbėkite Lie
tuvą išlaisvinti, karą išlaimėti. 
Padėkime lietuviams broliams 
ir sesutėms, aukokite gerų, pa
dėvėtų drabužių, negendančio 
maisto, pinigų ir kitų reikme
nų. Visko reikia, muilo, skus
tuvų, šiltų ir kitokių drabužių. 
Atminkime, kad kiekviena 
auka palengvins lietuvių var
gus !

Šiame labdaringame darbe, 
pagalbos reikale lietuviams, 
reikėtų, kad visi vieningai, be 
skirtumo įsitikinimų, veiktu
me. Keliami ginčai dėl to, ko
kia bus Lietuva po karo — ta
rybinė, ar kitokia, neturėtų 
kenkti šiam tikslui, nes tai 
Lietuvos žmonių valia, o nė 
Amerikoj gyvenančių. Mūsų 
pareiga turi būti tik padėti sa
vo broliams, seserims ir gimi
nėms jų baisiame varge. Dra
bužius sunešti prašome į se
kamą vietą: 8551/2 Lombard 
St., Baltimore, Md.

K. Mikolaitis.

ANGLAI SUNAIKINO 7 
JAPONŲ LAIVUS

.London, kovo 21. — Ang
lijos submarinai nuskandi
no dar septynis Japonijos 
laivus ir pavojingai suža
lojo tris kitus.

Visokios Žinios

Kovo 5 d. atsibuvo LDS 160 
kp. mėnesinis susirinkimas, 
nuosavame name, 1320 Med
ley St. Kuopos pirmininkas K. 
Kairis atidarė susirinkimą ir 
peršaukė valdybą. Narių ne
daug dalyvavo.

Skaitytas laiškas nuo Demo
kratinių Lietuvių Tarybos na
rių, kurie šaukia suvažiavimą 
Pittsburgh o ir apylinkės orga
nizacijų, kovo 26 dieną. Iš
rinkta keturi delegatai: E. 
Bagužienė, J. D. Lekavičius, 
K. Lukas ir K. Kairis.

Nutarta surengti parengimą 
kartu su 86 kuopa. Išrinkta 
komisija iš K. Lukas ir J. D. 
Lekavičiaus, kuri susitars su 
86 kuopa.

Kovo 5 d. teko nuvažiuoti 
į Courtney LDS 105 kuopos 
susirinkimą. Radau apie 8 na
rius. Pasikalbėjome apie vei
kimą pagelbai Raudonojo 
Kryžiaus ir Raudonajai Armi
jai, tai yra nupirkimą dviejų 
ambulansų, kuris darbas turi 
baigtis prakalbomis, koncertu 
ir bankietu, kovo 19 dieną. Su
dėjo $3.50 aukų tam reikalui. 
Nutarė prisiųsti atstovą į kon
ferenciją 26 d. kovo, užsimo
kėjo į apskritį už 38 narius. 
Skundėsi, kad labai sunkiai tu
ri dabar dirbti fabrikuose, 
daug serga.

Iš ten nuvykau į buvusį Cho- 
laroin lietuvių kliubą, bet jau 
pasirodė, kad jis nesivadina 
lietuvių kliubu, nors pirminin
kas ir sekretorius yra lietuviai. 
Narių turi apie 125, pinigų 
turi apie $6,000 ir puikų mū
rinį namą, bet narių jau di
džiuma yra kitataučiai. Pasi
kalbėjau su lietuviais, gavau 
$1.50 aukų ir prižadėjo pri
siųsti delegatą į kovo 26 d. 
konferenciją. Miestelyje jau 
liko tik apie 14 lietuvių šei
mynų.

Kovo 12 d. įvyko posėdis 
Pittsburgh Lietuvių Vienybės 
Komiteto Karo Laimėjimui ir 
išdirbo programą parengimui 
kovo 19 dieną. Pinigų jau su
kelta 27 šimtai. Ambulansas 
bus įteikta 19 d. Raudonajam 
Kryžiui, o pinigai už ambu- 
lansą lietuvių pulkams eilėse 
Raudonosios Armijos bus įteik
ti atstovui, kuris atvažiuos iš 
New Yorko. Programa susidės 
iš prakalbų, dainų, bus bankie- 
tas ir šokiai. Bankiete bus nu
traukta dalyvių paveikslai.

Mirė K. Gutončkas, saliūni- 
ninkas, ilgai buvęs M. Drau
gystės gaspadorium Soho mies
to dalyje. Buvo apie 55 metų, 
paėjo iš Kauno gubernijos. 
Paliko nuliūdime moterį, duk
terį ir sūnų. Buvo laisvas žmo
gus, bet palaidotas į šv. Ka
zimiero kapus.

Buvo parvykę lietuviai ka
reiviai aplankyti saviškius, 
Spakų žentas, Palkotas, K. 
Butkus. Parvažiavo ir apsive
dė J. Mauragis ir J. Darbutas. 
Buvo parvažiavęs P. Mudeikis 
ir Vilkauskas.

Išvažiavo į Miami, Floridą

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
ii* • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.

• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
O Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

workers, inc. 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar ir savo šeimų (rašyk. Išpildyk žemiaus telpančių 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas..................................................

Antrašas.

LLD 86 kuopos nariai Jonas 
Serpenskis su žmona ir A. Ar- 
manavičia. Taipgi Floridoj yra 
Arthuras Norkus ir jo žmo
na, jis yra muzikantas ir ten 
dalyvauja su orkestrą. ,

D. P. Lekavičius.

Montreal, Canada
širdingai Ačiū už Užuojautą!

Skaudu tėvams, motinoms, 
broliams ir sesutėms bei arti
miesiems, kada tenka skirtis su 
savaisiais, beišleidžiant juos į 
karo lauką, bet skaudžiausia, 
kada išleisti nesugrįžta—ding
sta, patenka i priešų rankas ar 
žūva ...

Taip įvyko ir su mūsų myli
mu sūnum, broliu ir švogeriu 
Mykolu. Jis su pakilusia anti
fašistine kovos dvasia stojo į 
Kanados orlaivyną. Rūpestin
gai ruošėsi kovai ir garbingai 
joje dalyvavo. Po eilės oro ko
vų ant Vokietijos, jis ir įgula 
su bomberiu negrįžo į paliktą 
bazę, Anglijon. Jis dingo...

Po jo dingimo į trečią dieną 
mus pasiekė ta neišpasakytai 
liūdna žinia, kuri ant visos mū
sų šeimos skaudžiai atsiliepė, o 
ypatingai apt jo ir mūsų moti
nos. Ji dar ir šiuos žodžius ra
šant ligonės patale ... Bet, jei 
ne jūs, draugai ir draugės, už
uojauta telegramomis, laiškais 
ir gyvu žodžiu, tai rodos, var
gu mes būtume pajėgę pergy
venti ypatingai pirmąsias nu
liūdimo valandas ir dienas!

Už tą jūsų nuoširdumą 
mums ir pagarbą mūsų sūnui, 
broliui ir švogeriui, prašome 
priimti mūsų nuoširdžiausią 
padėkos žodį!

Minėtų šeima ir 
K. Kilikevičius.

Nashua, N. H.
Kovo 12 d. mirė Laisvės 

skaitytojas WiHiamas Kvara- 
cejus, palaidotas kovo 14 d., 
ant lietuvių kooperatyviškų 
kapų, žmogus ilgai sirgo. Bu
vo geras rėmėjas darbininkų 
judėjimo. Seniau turėjo saliū- 
ną, vėliau valgių krautuvę.

Savo laiku jis daug pasidar
bavo reikale lietuvių koopera
tyviškų kapų ir ant jų liko pa
laidotas. Buvo jau 74 metų 
amžiaus.

Paliko nuliūdime žmoną, du 
sūnus, vienas yra dantų dak
taras ir dabar randasi armijoj, 
antras sūnus namie; paliko 
brolį ir dvi seseris, kurie yra 
Lietuvoje ir daug draugų. Lai 
jam būna lengva žemelė, o jo 
žmonai ir sūnams išreiškiame 
savo giliausia užjuotautą šioj 
nuliūdimo valandoj.

Vilkauskų Šeima.

Vyrai, Moterys! Seni ar 
Jauni! Norite Smarkumo?

Norite Naujo Stiprumo ir Gyvumo? 
Tūkstančiai žmonių 30, 40, 50, 60 metų jau
čiasi silpni, be smarkumo, senesni už savo 
metus, kada jų kūnui trūksta geležies. Išban
dyk Ostrex. Jis duoda therapeutiškus kiekius 
geležies, kada reikia smarkumui, gyvumui, 
jaunumo jausmui. Taipgi prophylaktiškus 
kiekius vitamino BĮ, kalci jo, kaipo apsaugą 
nuo silpnumo, nuovargio jausmo. Panaudok 
supažindinamąjį kiekį tik už 35c. Gauk Oa
trex Tonic Tabletėlių šiandien. Parduodama 
visose vaistinėse.

! ,A.^
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Rochester, N. Y JUGOSLAVŲ PARTlZA-<( 
NAI ATMUŠĖ NACIUS

(Tąsa)
— Kas sena atsimins, tam akį lauk, 

supratai? 0 iš to daikčiuko mes po kar
tą iššausim tinkamoje vietoje, gerai?

Vietoj atsakymo Raimondas padėjo 
ranką jam ant peties.

PENKTASIS SKYRIUS
Šio sekmadienio rytą Mogelnickių rū

muose anksti sukilo.
Arklidėse lenkų legionininkų unifor

ma ginkluoti žmonės balnojo arklius. 
Sparnuose, kur gyveno gausybė tarnų, 
laukė ženklo pėstininkai.

Šmultkė ir Zonnenburgas ką tik pa
pusryčiavo. Į kambarį įėjo Juozapas ir 
padavė majorui raštelį. Majoras per
skaitė ir pasakė:

— Grafienė Stefanija prašo mus la
bai skubiu ir svarbiu reikalu užeiti pas

Nesuprasdami jie pasižiūrėjo vienas į 
kitą, tačiau tuoj pakilo nuo stalo ir, pa
sitaisę mundurus, nuėjo paskui senį.

Antrajame aukšte Juozapas plačiai 
atidarė Stefanijos buduaro duris ir ran
kos mostu pakvietė vokiečius įeiti.

Tačiau grafienės vietoje juos pasitiko 
keli ginkluoti karininkai, apsivilkę neži
noma uniforma. Vienas iš jų uždarė du
ris ir su pistoletu rankoje atsistojo už
pakalyje įėjusių •vokiečių.

— Ką tatai reiškia? — sausai pa
klausė Zonnenburgas.

Šmultkė instinktyviai ištiesė ranką 
prie diržo. Bet revolveris liko majoro 
kambaryje.

Buduaro kampe giliose kėdėse sėdė
jo Barankevičius ir senasis grafas.

— Sėskitės, ponai, — tarė vienas ka
rininkas, grimasa iškreipęs išblyškusį 
veidą.

Tačiau vokiečiai stovėjo.
•Barankevičius sunkiai atsistojo ir pri

ėjo prie jų. Būdamas pažįstamas, ištiesė 
ranką, tačiau abu karininkai net nesu
krutėjo. Barankevičius išraudo.

— He... hmm... taip! —pradėjo jis.— 
Reikalas toks, ponai. Kadangi jūs išvyk
state iš mūsų krašto ir daugiau nebega
lite apsaugoti ir išlaikyti tvarkos, mes 
pasiryžome patys tuo pasirūpinti.

— Kas tokie “mes”? — piktai sušnai
ravo į jį Zonnenburgas.

— Mes — tai lenkų legionininkų šta
bas. Turiu garbę supažindinti! — Ir Ba
rankevičius pasisuko į vieną iš lenkų ka
rininkų. — Pulkininkas grafas Mogel- 
nickis, legiono vadas.

— Edvardas Mogelnickis.? Prancūzų 
kariuomenės pulkininkas?

— Beveik taip, pone vyresnysis leite
nante. Iš tikrųjų esu rusų gvardijos pul
kininkas, bet visą karą išbuvau Prancū
zijoje kaip rusų karinės misijos narys 
ir po bolševikų perversmo perėjau į 
prancūzų kariuomenę, — mandagiai, 
bet šaltai atsakė Edvardas.

— Tada mes turėjome jus suimti.
— Truputį vėlu, pone vyresnysis lei

tenante. Be to, mes čia pakvietėme jus 
visai kitu tikslu. Abiem pusėm bus daug 
geriau, jeigu mes ramiai apsvarstysime

susidariusį padėjimą, — Edvardas kal
bėjo toliau. — Mes užimame miestą. Iš 
jūsų reikalaujame, kad laikytumėtės ne
utraliai. Mes netrukdysime jums iške
liauti, tik su sąlyga, jei nesikište į mūsų 
reikalus. Žinoma, visi ginklų ir apran
gos sandėliai pereina mums. — Šmultkė 
nepatenkintas mostelėjo , ranka. — Jūs 
patys matote, kad tai ne tamsuolių mai
štas, tačiau paskui besitraukiančius jū
sų dalinius žygiuoja raudonieji. Jie už
plūs čia, kai tiktai vokiečių kariuomenė 
išeis. Štai kodėl esame priversti, nelauk
dami, kol išeisite, patys imtis palaikyti 
apylinkėje tvarką ir mobilizuoti jėgas. 
Aš kreipiuosi į jus, pone majore ir po
ne vyresnysis leitenante. Abu esate ba
jorai ir karininkai. Tiesa, mes iš prie
šingų stovyklų. Tačiau šiuo metu turime 
bendrą priešą — revoliuciją. Jeigu jūs 
pradėsite prieš mus kovoti, tai šitai tik 
raudoniesiems išeis į naudą. Aš nema
nau, kad jūs to norėtumėte!

Kelias sekundes buvo tylu, šmultkė 
klausiamai pasižiūrėjo į Zonnenburgą.

— Gerai... Tačiau kaip į tai pasižiūrės 
jo prakilnybė įgulos viršininkas? — su
šnibždėjo sumišęs Zonnenburgas.

— Jo šventybė vyskupas Benediktas 
jau susitarė su ponu pulkininku, — ty
liai ištarė kažkas už jo nugaros.

Vokiečiai atsigręžė. Priešais stovėjo 
tėvas Jeronimas, pasikalbėjimo metu ne
pastebimai įėjęs į kambarį. Jis padavė 
Zonnenburgui antspauduotą ryšulį ir, 
kol vokiečiai skaitė, kukliai nuėjo į kam
pą ir atsisėdo šalia senojo grafo. — Tai
gi, ponai karininkai, koks jūsų atsaky
mas? — paklausė Edvardas.

— Mums telieka sutikti, — kurčiai at
sakė Zonnenburgas.

— Labai džiaugiuosi! Jūs, ponai, žino
ma, esate laisvi. Nuo šiol jūs mūsų sve
čiai. Būkite geri, įspėkite savo kareivius, 
kaip jie turi elgtis. Poručike Zaremba, 
pasidėkite savo revolverį. Podporučike 
Mogelnicki, perduokite būriui mano įsa
kymą pasiruošti. Į vietas, ponai karinin
kai.

Po pusvalandžio nedidelis būrys, susi
dedąs iš raitelių ir pėstininkų su trimis 
kulkosvaidžiais, išžygiavo į miestą.

•___  •___  •_
• • •

Erdvioje kameroje buvo prieblanda. 
Du nedideli langeliai, išpinti storais py- 
nučiais, beveik neįleido šviesos. Ankšta. 
Vietoje penkiolikos — čia trisdešimt 
vienas žmogus. Lentų grėdai užversti 
žmonių kūnais. Dvokė ir buvo nešvaru.

Stačiai ant grindų gulėjęs milžiniško 
kūno sudėjimo valstietis pasuko savo di
delę galvą į Pšigodskį ir, visus penkis 
pirštus, lyg šukas, sukišęs į plačią barz
dą, pasakė:

— Ką tu čia man kvaksi? Nuo amžių 
lenkai daužė mums snukius! Paprato 
ponas mus gyvuliais vadinti, taip ir šau
kia — “bydlo”. Negali būti taikos tarp 
ukraino ir lenko ligi pasaulio pabaigos!

Pšigodskis piktai nusispiovė.
(Bus daugiau)

Great Neck, LI.
Mūsų mezgėja A. Lipskienė 

išvažiavo į Floridų pas sūnų, 
kuris .šiuo laiku ten dirba gė
lių sėklų ir šaknų auginimo 
įstaigoje. Drg. Lipskienės svei
kata ne tvirčiausia, kurią ji 
bandys sustiprinti saulėtame 
šiltame Floridos ore, bet, kad 
neleisti laiko veltui besišildant 
prieš saulutę, tai išsivežė vil
nų mezgimui. Ne svarbu, kur 
būdama, ji širdingai darbuoja
si — mezga visuomenės nau
dai. Bravo už tai, drauge!

Draugė Lideikienė, taipgi ne 
per tvirčiausia sveikatoj, bet, 
pagal išgalę ir laiką, mezga 
kovotojams ir stengiasi prikal
binti savo gimines darbuotis 
tam kilniam tikslui. Jos bro
lienė Lillian Werben pradėjo 
mėgsti ir jos sesutė Dolly Wer
ben jau senokai mezga ir ne 
mažai numezgė, tai kreditas 
drg. Lideikienei ir jos giminei! 
'Drg. M. Kupčinskienė taipgi 
negaluoja sveikatoj, bet smar
kiai mezga. Mažai išliko mūs 
moterų mezgėjų šią žiemą ne- 
sirgę; Drg. Ą. Bečienė smar

kiai buvo pagauta ligos, da
bar kiek sutvirtėjus ir vėl 
mezga. Drg. J. Klastauskienė 
bene greičiausia mezga — sve- 
derį į savaitę, bet jai irgi lai
kas ir sveikata trukdo nuola
tiniam užsiėmimui mezgime.

Kitos mezgėjos, ar tai dėl 
laiko ar kitokių priežasčių, ne
mezga šiuo sykiu, bet tikimės, 
kad ateityje jos padės mums 
darbuotis, nes mūsų broliams 
ir sesutėms, jų mirtinoj kovoj 
kas dieną darosi vis didesnis 
reikalavimas mūsų pagelbos; 
todėl gi, kas, kaip ir kuo išga- 
lim, paduokime ranką jiems 
dabar, kada kuo labiausia rei
kalinga pagalba tiems, kurie 
taip pasiryžusiai ir drąsiai ko
voja už visos laisvę mylinčios 
žmonijos reikalus. Ppe darbo 
šaukia visus mus senos tėvy
nės meilė. Nepavėluokime, at
likime savo pareigą laiku!

Drg. Kupčinskų vedybinio 
jubilėjaus parengime buvo 
rinkta aukos Lietuvos kovoto
jams* per rinkėjų neapsižiūrė
jimą neužrašyta aukotojo var
das, J. Šimaičio, kuris aukojo 
$1. Koresp.

Detroit, Mich.
Uz kviečiami Detroitiečiai ir 

Kanadiečiai Ant Free 
Luncheon.

Draugijų svetainės užlaiky
mui, vietinis komitetas rengia 
šaunų vakarą nedėlioj, kovo 26 
dieną, pradžia 5 vai. po pie't, 
savoj svetainėj, 4097 Porter.

Tai bus vienas iš geriausių 
parengimų. Kadangi užsimokė
jęs įžangos tikietą, tik dolerį, 
galės šokt, gerti ir valgyt gerą 
“luncheon free.” Gaspadinčs 
užtikrino, kad prirengs labai 
skanių užkandžių ir sako, jei
gu* kas neatsilankys ant šio pa
rengimo, tai tikrai gailėsis.

Nepraleiskite tokios geros 
progos šiame karo laike, kad 
sumokėjęs tik $1.00 galėsite 
gert, šokt ir valgyt!

Nepamirškite parengimo die
nos, laiko ir vietos!

Rengėjai šio šaunaus vakaro 
specialiai užkviečia savo gerus 
kaimynus iš anos pusės upės—- 
kanadiečius, ant šio parengihio 
ir prižada pavaišint kuo ge
riausiai savo kaimynus sykiu 
su namiškiais — vietiniais.

Z. Dantienė. .

Mūsų korespondentai labai 
gerai daro, kad moka mūsų 
veikėjus pagerbti už jų ge
rus atsižymėjimus, bet turi bū
ti nepamiršti ir kiti mūsų 
draugai, kurie dirba naudin
gus darbus, štai, draugas Be- 
kešius, labai gabus drapanų ri
šėjas dėl Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos, o labiausiai, tai su
radimas dėžių drapanas pa
kuoti. Man teko Bekešių ma
tyti gana toli nuo savo namų, 
prie vienos krautuvės su ma
žu vaikų vežimėliu vežant 
dėžes, o vakaras buvo pras
tas, lijo, šaligatviai leduoti.

—Na, ką, drauge, darai?— 
Atsakė: — Ot, gavau dėžių, 
vežuosi, reikės drapanas dė
ti, tik bėda, kad nelabai gali
ma gauti tų dėžių. —

Apie lietų, tai nei nebėda- 
voja. Ar tai ne pasišventimas 
žmogaus ?

Mūsų mieste turime ne dau
giau, kaip kokią 12 veikėjų. 
Jie rengia visokius parengi
mus, jie yra įvairiose komisi
jose, visų draugysčių komite
tuose, žodžiu sakant, tos ke
lios ypatos sudaro visą judė
jimą. Būtų gerai, kad kur 
mes gautume dar kokius 12 
gerų veikėjų, tai darbas eitų, 
kaip ant mielių. Mums ke
liems labai sunku viską stum
ti pirmyn.

Vietinės draugijos jau bai
gia rinkti komisijas Lietuvos 
žmonių gelbėjimui. Jau dalis 
tų komisijų turėjo vieną susi
rinkimą ir pasibrėžė kuo grei
čiausiai rinkti dėl Lietuvos 
raudonarmiečių skustuvus, ci- 
garetus ir kas tik reikalinga, 
šios komisijos pirmininkas yra 
B. černauskas, sekr. J. Evans.

Turiu pasakyti, kad drg. 
Černauskas labai daug veikia 
įvairiose komisijose. Jis yra 
LDS 1.1 kp. finansų raštinin
kas, kur gana daug darbo yra 
ir jis dirba jau kelintas me
tas. Jis yra ir Tarptautinio 
Apsigynimo pirmininkas; ten 
irgi daug darbo. Reikia gana 
pasišventimo, tokie žmonės 
verti didelio pagyrimo.

Štai kita ypata, verta dide
lio pagyrimo, tai J. Stančikas. 
Jis labiausiai prieina prie žmo
nių;* jam sekasi atnaujinti pre
numeratas dėl laikraščių ir 
veikia įvairiose komisijose. 
Draugas J. Labaika visada 
mezgėjų vakarėliuose padeda 
dirbti. Čion ir daugiau turime 
gerų veikėjų. Kitą syk juos 
įvardinsiu. Jonas.

London. — Jugoslavų 
partizanai atmušė naują 
nacių ataką ties Italijos - 
Jugoslavijos siena. Čia jie 
užmušė bei suėmė daugiau 
kaip 500 vokiečių.

MONTELLO, MASS.
šeštadienį, kovo 25 d. Liet. Taut. 

Namo salėje įvyks gražus teatras ir 
šokiai. Liet. Teatrališko Ratelio na
riai suvaidins dvi juokingas komedi
jas MIRTIES LAIŽYBOS ir VOS 
NEAPS1VEDE. Sekant lošimą, bus 
draugiškas pasilinksminimas. Kvie
čiame dalyvauti. Įžanga 55c asme
niui. L. T. Ratelio Rcng. Komisija.

(69-71)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

26 d. kovo, 6 v. v. Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Visi nariai da
lyvaukite, turime svarbių reikalų 
aptarimui. — S. R., fin. rašt.

(69-71)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Laisvės Kapinynas ren

gia balių Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Salėje, 1057 Hamilton Ave., N. W. 
Įvyks penktadienį, kovo 24 d. Duo
sime 3 dovanas laimėjimui ir tikie- 
tas tik 15c. Gros gera orkestrą. 
Kviečiame lietuvius dalyvauti, pa
remti Kapinyną, linksmai praleisti 
laiką. (69-71)

ROCHESTER, N. Y.
Pietūs Amerikos Raudonojo Kry

žiaus naudai. Sekmadienį, March 26 
d., 1 vai. po pietų, Gedemino salė
je, 575 Joseph Ave. Rengia šešios 
pažangios Lietuvių Draugijos. Pa
remkite savo atsilankymu. — Wm, 
Cherney. (69-71)

clevelandTohio
LDS Merginų Kliubas (Lambda 

Delta Sigma) ruošia pasilinksmini
mo parę kariaujančių vaikinų nau
dai. Šeštadienį, kovo 25 d., 1272 E. 
71st St., 8 vai. vak. Bus valgių, gė
rimų ir muzika. — Kviečiame daly
vauti. (69-71)

WILKES-BARRE, PA.
Labai svarbios prakalbos įvyks 

kovo 26 d., 7 v. v. L. Prog. Kliubc, 
325 E. Market St. Kalbėtoja bus iš 
New Yor.ko, K. Petrikienė. Prakal
bą sakys svarbiais šių dienų klausi
mais. Visus kviečia LDS ir ALDLD 
kuopų Komisija. (69-71)

SCRANTON, PA.
Prakalbos įvyks kovo 26 d., 2:30 

vai. dieną. Ruošia Demokratinių 
Lietuvių Tarybos skyrius. Kalbės K. 
Petrikienė iš Brooklyno, ■ taipgi ir 
Nicholas Demko, serantonietis, pir
mininkas Russian War Relief, La- 
ckawannos Apskr. Bus Knights of 
Pythias salėje, 1817 Church Ave. 
Turėsime ir muzikališką dalį pro
gramos. Kviečiame visus dalyvauti, 
išgirst. K. Petrikienės kalbą, kuri 
pirmą sykį kalbos mūsų mieste.

(69-71)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

ar moteries ne jaunesnes kaip 25 
m. ir nosenesnės kaip 34 metų am
žiaus. Geistina, kad nevartotų svai
ginančių gėrimų, ir kad nerūkytų. 
Aš esu 52 m. amžiaus. Turiu gelto
nus plaukus, 5 pėdų, 11 colių aukš
tumo. Nerūkau ir nevartoju svaiga
lų. Esu laisvų pažiūrų, turiu val
diškų darbą ir nuosavybe. Myliu 
malonų šeimynišką gyvenimą. Malo
nėkite rašyti man laišką su savo 
paveikslu. Taip ir aš padarysiu. Dė
lei juokų nerašykite. — W. V. No. 
1209 Industrial St., Los Angeles, 
Calif. (69-77)

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

(65-70)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

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

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

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

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.

1113 Mt. Venion St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 
aagsgHj

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, kovo 26 d. Liet, 

nų ir Dukterų Salėj, 29 Endicott 
St., įvyks šauni silkių parė. Bend-

I rai ruošia 155 ir 11 ALDLD kuopos.
Pradžia 5 vai. vak. Prašome daly
vauti, mes iš anksto užtikrinam, 
linksmų, malonių-visapusiai patenki
nantį laiko praleidimą. — Rengėjai.

(69-71)

Sū-

HARTFORD, CONN.
Moterų ALDLD Kliubas rcAigia 

balių, vilnų fondui, raudonarmie
čiams lietuviams ir Amerikos Rau
donajam Kryžiui. Turėsime skanių 
valgių ir gėrimų, taipgi gerą muzi
ką šokiams. Įvyks 26 d. kovo, 2 v. 
dieną. 155 Hungerford St. 
75c.

Įžanga 
Kviečiame visus dalyvauti.

(69-71)

(69-71)

ELIZABETH, N. J.
Filmininkas George Klimas rodys 

kru tarnus paveikslus—KUPROTAS 
OŽELIS ir ČIGONAI. Kovo 26 d., 
Liet. Liberty Hali, 269 Second St., 
7:30 v. v. Įžanga 50c asmeniui, 
įskaitant taksus. LDS 33 kuopa ma-! 
loniai kviečia vietinius ir iš apylin- 1 
kės dalyvauti

DETROIT, MICH.
Kovo 26 d., 5 vai. vak., Detroito 

Liet. Draugijų Svetainės palaikymui 
ruošiamas pasilinksminimo vakaras, 
4097 Porter Salėj. Prie šokių, gro
jant gerai orkestrai, bus duodamas 
Luncheon, skaniai sutaisyti užkan
džiai ir alus veltui. Įžangos tikietas 
$1 asmeniui. Kviečiame visus daly
vauti. (69-71)

NOTARY 
PUBLIC

❖

4*

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)

SO. BOSTON, MASS.
Specialis ALDLD moterų ir mez

gėjų susirinkimas įvyks 
nedeldienį, 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
tarę svarbiuosius reikalus, turėsime 
karštos arbatos ir draugišką pasi
kalbėjimą. — Org. K. Zinskienė.

(68-76)

ateinantį 
po pietų, 
nedėldie- 
dalyvauti

F. W. SH ALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661GREEN STAR BAR & GRILL 1
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)
GRAND ST

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupiešiam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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



Ketvirtadienis, Kovo 23, 1944 Laisve,Lithuanian Daily News

ir 5
(70)

MERGINOS
B. ALTMAN & CO165

5th AVE., PRIE 34th ST
(75)

250

(70)

(70)

K.

(70)

REIKALINGOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

B. ALTMAN & CO

1944 wan appeal

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Kreipkitės į Personnel Offisą. 12-tos 1.
Iš būtinų darbų reikia turėti USES 

Paliuosavimų. (75)

9th ST. IR BROADWAY
Kreipkitės į Personnel Offisą. 12-tos 1.

Iš būtinų darbų reikia turėti USES 
Paliuosavimų. (75)

REIKIA VYRŲ
Patyrimas nereikalingas. Nuolat. Gera Alga.
MARY ANN BUTTON CO.. 38 W. 20th St..

N. Y. (11-tos lubos)
VYRAI—VYRAI

BENDRAM FABRIKO DARBUI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PROGOS PAKILIMAMS IR VIRŠLAIKIAI
Geros Darbo Sąlygos, Patogumai Užkandžiam

HENRY HEIDE, INC.
Employment Dept.

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

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo
pareiškimo.

(71)

SRIUBŲ MAŠINŲ 
OPERATORIAI

Prie
BROWN & SHARPE AŲTOMATICS

Gera Alga 
Prie Naktinio Darbo 

Viršlaikiai

AMERICAN HINGE CORP.
206 Wallabout St.. 

BROOKLYN, N. Y.

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

PAPRASTAS DARBAS
Geros darbo sąlygos. Šviesi, švari dirbtuvė. 

Proga išmokti amato. Nuolatinis darbas 
(labar ir po karo.

VIGDER BROS., INC.
224 W. 30th St. (12-tos lubos)

BERNIUKAS
Tikra proga išsimokinti pelningo biznio.

GERA ALGA—5 DIENŲ SAVAITĖ 
Phone Spring 7-2210 kasdien, išskiriant 

Šeštadienį.

CHARLES F. HUBBS CO.
389 Lafayette St.

REIKIA VYRŲ
Dėjimui j dėžes ir pakavimui namų 
užlaikymui daiktų uptown sandėlyje.

SKAMBINKITE EDGECOMBE 4-7751
(71)

Sovietai Perkirto Svar 
byjį Vokiečiams 

Geležinkelį

kūčių ir karo fronte kovojančių 
jaunuolių už Lietuvos išlaisvi
nimą, o jie dar nėra ten pa
siuntę nei vieno cento! Betgi 
demokratiniai bei progresyviai 
lietuviai jau trečią didelį siun
tinį ten pasiuntė ir ketvirtas 
jau pusiau prirengtas. Vadina
si, jų plepėjimas, o mūsų darbo 
atlikimas, tai yra du skirtingi 
dalykai. Tiesa, kiek galima per
matyti, tai jie tik tada siųstų 
Lietuvon pagelbą, jei 
ir kunigai galėtų savo 
galią atsteigti. Bet ta 
tik ir būtų ponams, o
guoliams, nes tos jų renkamos 
aukos, išimtinai yra fašistinių 
ponų ii- kunigų kontrolėj. Bet, 
žinoma, jie jau nesulauks val
dyti Lietuvą; jie patys tą ge
rai žino, bet jie pinigus iš 
tamsių žmonelių kaulina ir 
tiek, mat jie turi Anglijoj “pa
vargusių” ponelių, o tuoj turės 
jų ir Amerikoj. Tiesa, Smetona 
jau galą gavo, bet jo čia kele
tas 'bernelių tebeslankioja be 

naudingo užsiėmimo,

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kričio miestą Podkamen 
60 kitų gyvenamųjų vietų.

Į vakarus nuo atvaduotos 
Vinnicos Sovietai užėmė 
Brailov ir Mateikova gele
žinkelių stotis. Į pietus nuo 
atgautos žmerinkos rau
donarmiečiai atvadavo 5 
geležinkelių stotis, du aps
kričių miestus ir 80 kitų 
vietovių.

Į pietų vakarus nuo No- 
voukrainkos sovietiniai ka
riai atėmė iš priešų 5 gele
žinkelio stotis, Odessos ap
skričių miestus Blagodat- 
noje ir Arbuzinka ir 50 ki
tų gyvenamųjų vietų.

Viso per dieną Sovietai 
atvadavo 327 miestus Uk- J°kio

i apart fašistinės smalos virimo, 
j Vadinasi, viršminėtiems fašis- 
| tiniams berneliams tos aukos ir 
I teks, o ne Lietuvos nukentėju
sioms nuo vokiškų fašistinių 
barbarų žmoneliams.

Beje, turiu už garbę praneš
ti, kad mūsų kuopa išrinko Lie
tuvos šelpimui Komitetą, į kurį 
įeina šie draugai: A. Kušlis, 
F. Shimkus ir V. Žilinskas, šis 
komitetas rinks drapanas ir pi
nigus dėl karo nukentėjusiai 
Lietuvai. V. Žilinskas.

rainos - Rumunijos fron
tuose.

Žmerinkos fronte batalio
nas vokiečių (1,000 
kareivių ir oficierių 
ginklus ir pasidavė 
vėn.

vyrų) Į 
sudėjo 
nelais-

Pirmieji Japonų Būriai 
įsiveržė Indijon

New Delhi, kovo 22. — 
Japonai iš šiauriniai - va
karinio Burmos kampo įsi
veržė Indijon, anglų kolo
nijom

Teigiama, kad dar tik 
neskaitlingi priekiniai ja
ponų daliniai perėję per In
dijos sieną.

Menki Žygiai Ties Anzio
Neapolis. — Anzio pajū

ryje, į pietus nuo Romos, 
vidutiniai persišaude tal
kininkų ir vokiečių artile
rija. Anglai - amerikiečiai 
padarė porą sėkmingų 
žvalgybos veiksmų.

Pavieniai talkininkų lėk
tuvai 1,100 sykių per dieną 
atakavo nacių pozicijas.Nu
šauta 6 vokiečių lėktuvai. 
Anglai - amerikiečiai nu
stojo trijų lėktuvų.

Harrison ir Kearny, 
New Jersey

i )

Šis Tas iš LLD 136 Kuopos 
Veikimo

Iš komisijų raportų pasirodo 
viskas atliekama gerai. LLD 2 
Apskr. reikale, kaip kad komi
teto narys Janiūnas kreipėsi į 
mūsų kuopą, kad mes sureng
tume kokį veikalą bei perstaty
mą, dėl apskričio naudos, tai 
negalėjome įvykdyti ir nutarė 
likviduoti. Kuopos išrinkta tam 
darbui komisija j ieškojo talki
ninkų, 'bet nesurado, o viena 
kuopa ir tokioj mažoj kolonijoj 
imti ant savęs tokią didelę at
sakomybę, tai būtų didelė rizi
ka, nes kaip jau patirta, išlai
dų būtų daug, o jų padengimas 
labai abejojamas.

Laiškų skaitymas seka. Skai
tytas laiškas nuo Lietuvos Šel
pimui Komiteto, kuriame buvo 
ir blankos rinkimui aukų. Laiš
kas ir blankos priimta su di
deliu entuziazmu ir tuojaus bu
vo pasiūlyta rinkti aukos. F. 
Shimkicnė, finansų sekr. tuoj 
perėjo su 'blanka parinkti aukų. 
Na, ir ką jūs manote?

J. Marcinkevičius pirmutinis 
paklojo $50.00! Tai graži auka 
ant blankos. Visi kiti draugai 
po $1 ir tt. Sumos čia nepa- 
duodu, nes Shimkienė tęs to
liau aukų rinkimą, o vėliau pri
sius komitetui su daug daugiau 
pinigų. Tai štai kas nori maty
ti Lietuvą laisva! Tiesa, kiek 
girdėtis, tai ir fašistai su kleri
kalais irgi’ renka aukas dėl 
“nukentėjusios” Lietuvos, nes 
taip jie sako, bet mes visi žino
me, kad Sovietų Sąjungos gilu
moj yra daug lietuvių, jų vai-

Penktas PuslapU

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

fašistai 
ponišką 
page! ba 
ne var-

SODA FONTANŲ 
DARBININKAI

MERGINOS PRIE SODĖS 
MERGINOS PRIE SANDVIČIŲ 

VYRAI PRIE SODĖS 
VYRAI PRIE SANDVIČIŲ 
VIRTUVĖS DARBININKAI

PATYRŲ
Taipgi 

Pradiniai mokinami ir apmokamai
PILNA ALGA laike mokinimosi.

Matykite MR. SHIELDS

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

VIEŠBUČIO DARBININKAI
MERGINOS PRIE ELEVEITORIŲ 

PAGE GIRLS 
TELEFONŲ OPERATORES 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI

Gero Algos. Kreipkitės Į Timekeeper

THE BARBIZON
HOTEL FOR WOxMEN 

140 E. 63rd St.

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.
Dyckman St., New York City.

% block West of Broadway 
PHONE: LORRAINE 7-8000

VALYTOJAI
SANDELYJ VYRAI

BERNIUKAI
DIENŲ, 40 VALANDŲ 

SAVAITĖ

John Wanamaker

MERGINOS
PAKAVIMUI IR ĮSIDIRBIMUI 

NAUDINGOMIS BENDRAI 
SUKNELIŲ DIRBTUVĖJE.

GERI DARBAI.
FEINBERG & WIESEN

501 7TH AVENUE.

gjįiVF lte<I Jtiž d<fe! VYRAI
BŪTINAI PRAMONEI 

REIKIA SEKAMAI

JAUNAS VYRAS
REIKALINGAS ĮSIDIRBIMUI' 

NAUDINGŲ KIRPINIŲ IR 
ŠILKŲ RŪME.

NUOLATINIS DARBAS.
FEINBERG & WIESEN

501 7TH AVENUE.

JOHN WANAMAKER
9th ST. IR BROADWAY 

REIKALAUJA
VALYMUI MOTERŲ
Dienų, 40 Valandų Savaitė
5:30 A.M.—1:30 P.M.

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

Svarbus Paaiškinimas
Dabar trūksta daktarų. Jei žmo- 

i nūs turėtų savo namuose gerų oint- 
' mentą-mostj kaip M. J. fivilpa’s 
I Mintele Ointment — Stebuklinga 
j Mostis, kuri prašalina daugybę blo-i 
i gų ligų, būtų laimingesni. Mostis1 
lyra keturių (4) rūšių. Aš garantuo-į 
i ju duodamas dėžutę vieną dykai, ' 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją j 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj.
No. 1—Nuo 

rijimo 
' No. 2—Nuo 

paviršutinių 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 Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

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

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

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

M. J. ŠVILPA,
I*. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuvė — 614 </2 Zion St.

$2.00 
40c 
15c 
10c 
25c 
25c 
25c 
25c

35c

15c

25c

No.

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

Rheumatiškų ir įvairių
Kojų,

se-

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga 
Kapitonas Fogelis, apysaka 
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 
Mikaldos Pasakojimai ................
Duktė Marių, graži apysaka .....
Duktt Gyvena Pūstynėje .........
Burykla ir Burtininkas .............
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ............................
Naujas Būdas Išmokt Gražiai 

Rašyti ...................................
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

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

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
• riaus .........................................
Praloto Olšausko Darbai ir 

Nuopelnas, su paveikslais .
Kantičkos Apie Keplos Kančias 

j Lietuviška Virėja su 450 visokių 
receptų, kepimui, virimui, ke- 

navimui ir tt.........................1.00
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais, 

apdaryta .............................. I“
Sapnų Knyga, anglų kalboje, iš

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

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

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

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

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

Visokios Žolės yra pakeliuose' su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

35c

20c
15c

$1.25

BUFFERIŲ
APVALYTŲJŲ

MALIAVOTOJŲ
Maliavotojų Pagelbininkų

STALIORIŲ
DIE NUSTATYTOJŲ

ELEKTRIKŲ
Flaterių Pagelbininkų
Sandėlio Tvarkytojų 
Mašinų Operatorių 
PAGELBININKŲ

MAŠINISTŲ
SRIUBŲ MAŠINŲ 
NUSTATYTOJŲ

Kavalkiukų Atrinkėjų
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

AMERICAN
SAFETY RAZOR 

CORP.
62-76 Lawrence St., Brooklyn

(71)

(69)

VALYMUI MOTERYS
Nuolatinis Darbas
Banko. Ofisų Valymas

6 iki 11:30 P. M. 
šeštad. 2 iki 7:30 P. M.

GERA ALGA 
Matykite Supt. 

160-16 Jamaica Ave. 
JAMAICA, L. I.

5th AVĖ., PRIE 34th ST. z

PAKUOTOJAI
17-40 METŲ

STIKLINIŲ DOVANOM 
IŠDIRBINIŲ DIRBTUVĖJE 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
GERA ALGA. PROGA SU 
DRAFTO ATIDĖJIMAIS

MAJESTIC PRODUCTS CO.
636 BROADWAY

(71)

MERGINOS PRIE BUFETO. Tiktai patyru
sios merginos. Puikiausia alga. Geros valan
dos. Uniformos, valgis, apmokamos vakacijos.

INTERBORO CAFETERIA.
BROADWAY & MYRTLE AVE., 

BROOKLYN. (71)

KREIPKITĖS Į

PERSONNEL OFISĄ 
9-tos LUBOS

i

(60)

dar-

MERGINOS—2. •
Lengvas darbas džiūlerių išdirbėjus. Patyri

mas nereikalingas. Gera proga.
DAVIE & SIEGEL, 33 W. 46th St.

(71)

> VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Mokytis gaminti ’produktų, naudojamų kari-

- niuosc fabrikuose, taipgi naudingų taikos laiku 
46 VALANDŲ SAVAITĖ

$30 J SAVAITĘ PRADŽIAI
$8.50 Su reguliariais pakilimais

85c
Senai įsteigtoje gaminimo įstaigoje.

Kreipkitės
... 60 205 WATER ST., BROOKLYN
. 85c Iš būtinų dalbų reikia paiiuosaVimo.
.. 60c (70)

.. 60c BERNIUKAI.

.. 85c Lengvas fabriko darbas,

.. 60c Gera alga. Nuolat.
LEOPOLD SONN,

.. 60c 62 West 14th St. (70)

.. 85c

.. 85c Qucrnnn r a dm c

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės i

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.

MERGINOS
18-35 METŲ AMŽIAUS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Lengvas, švarus Kosmetikų l?abrikas 
40 VALANDŲ SAVAITĖ! $24.

Taipgi Naktinis Darbas 6—10
60c J VALANDĄ 

NUOLATINIAI DARBAI 1 
W. B. ASSOCIATES

22 East 49th St., N. Y. C.

_______________________________________(70)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.

INTERNATIONAL TAILORING CO. 
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.
___________ _________ (7»)

i
■S

(60)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

(69)

MERGINOS - MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 

PUIKIAUSIA ALGA PRADŽIAI 
GALIMA UŽDIRBTI VIRŠAUS 

$30 J SAVAITĖ
Laikas ir Pusė Už Viršlaikius 

Tiktai NUOLATINIAI Darbininkai Tebus 
Priimtini

COMFORT SPRING CORP.
179 MOORE ST., 
BROOKLYN, N. Y.

Morgan Ave. Stoties B.M.T. 14th St. 
Canarsic Line 

__________________________________________ (69)

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

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

(70)

PATYRUSIOS VYNIOTOJOS 
Batų Krautuvėje.

Gera Alga. 48 valandų savaitė.
FOOT SAVER SHOES, 

34 West 34th Street.
(70)

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI

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

s^rga, tas yra sabotažnikas savo svei
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi
lankyk j mūsų krautuvę ir susipažink su 
geru maistu ir vitaminais, būtent:
Čielų grūdų ruginė, kvietinė, Soya duona 
ir pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada
ro jus nervuotu ir negali naktims užmig
ti, tai pas mus galite gauti Coffee Sub
stitute. 100% tikro bičių medaus. Mėsos 
vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku
riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta
ras užgynė. Amerikoje1 tūkstančiai žmo
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa
sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir 
Reducing Diet” maistą, tikrai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se
kamų dalykėlių ir tabletėlių:
1.. ADIRON tabletčlės, kurie jaučiasi vi

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

iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.
Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletčlės 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 nervuotl; 
už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris. •
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų. 250 tab. $1.50.
VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar

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

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

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
*GERA ALGA

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

nešti savo atliekamumo pareiškimų.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS
121.25 I SAVAITE. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER

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

(X)

MERGINOS 
FOTOGRAFIJŲ LABORATORIJAI 

AMŽIAUS 17 IKI 25
ALGA $22 PRADŽIAI
Mokytis negatyvų apdirbimo 

Pakilimai ix> 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 

_______________________________________

OPERATORES
PATYRUSIOS 

MAŠINA SIŪTI

(X)

I 1

I

VIRĖJOS
50c Į VALANDĄ

Laikas ir pusė už viršlaikius

206 FRELINGHUYSEN AVĖ.
NEWARK, N. J.

(73)

DIENĄ IR NAKTĮ
laivų Krovikai

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

MEDŽIO TEKINTOJAI
PILNAI PATYRĘ 

NUOLATINIS DARBAS
$1.50 Į VALANDĄ

HAVLICEK & FRANKE, 
1228 2ND AVĖ., N. Y. CITY.
 «(70)

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)

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)

sudarytos 
daržoves.

3. sveikumo

5.
6.

7.

8.

9.

NUOLATINIS DARBAS

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

(Tarpe 129th & 130th Sts.)
_____  <6?)

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų velkamų nebni 
priimami.

C. BENNETT BOX CO.
1500 BLOOMFIELD ST., 

HOBOKEN, N. J.

R.

(X)

Berniukai—Amžiaus 17 ar 
Viršaus U

(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

MERGINOS
MOTERYS

PAKAVIMUI PAUDERIO 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

50c Į VALANDĄ
Laikas ir ptasė už viršlaikius

NUOLATINIS DARBAS

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

(Tarpe 129th ir 130th Sts.)
(69)

EVERYBOOY&>

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

pakilimai su pakėlimu algos.
STAR CORRUGATED 

BOX CO., INC.
55-15 GRAND AVE., MASPETH, L.I.

(72)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25 { SAVAITĘ, NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS J 
HOUSEKEEPER

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

XX)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

43*£ VALANDŲ SAVAITĖ 
$24.30 I SAVAITĘ 

Su reguliariais plkilimaia
Senai Įsteigta gamybos įstaiga

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

(70)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

II būtinų darbų neikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

MERGINOS-MOTERYS
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Bendras Fabriko Darbas 

Progos Pakilimams ir Bonai 
VIRŠLAIKIAI

Geros Darbo Sąlygos, Patogumai Užkandžiam 
HENRY HEIDE, INC.

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

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

pareiškimo.
(71)

4

(X)

■i

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Proga uždirbti iki $30 j savaitę už 
trumpo laiko.

5 DIENŲ SAVAITĖ 
MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA. 

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

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

$

84
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NeKYoito^^^Zinioi
Pasveikins Žymu DRABUŽIŲ CENTRUI SKUBIAI REIKIA

Artistą DARBININKŲ IR MAŠINOS

N. K.

Mašinų 
reikia ma

sių varnos 
arba pra- 
paskolinti.

Prašomo išgirsti prašymą 
paskolinti siuvamą mašiną ir 
išgirsti greit.

šeštas Puslapis

Sūnus ir Tėvas 
Nusižudė

Ketvirtadieni, Kovo 23, 1944

IŠ ATEIVIŲ TEISIŲ GYNIMO KOMITETO 
VENYBES KONFERENCIJOS

Amerikos gyventojai neapkęs
ti) žydų tautos arba negrų ra- 

visa 
pri-

*

Garsiajam Amerikos artis
tui menininkui Paul Robesonui 
rengiama iškilmingas gimta
dienio pokilis balandžio 16-tą, 
17th Regiment Armorėj, Now 
Yorke.

Adomo Reinhardt o 
Kūriniai Parodoje

Columbia Universiteto Mo
kytojų Kolegijoj, 431 Macy 
Hali, nuo kovo 13-tos išstaty
ta parodon Adomo Rein- 
hard’to kūriniai — “cartoons” 
— ir jų kombinuotės su kitais 
vaizdais ir paveikslais.

Adomas, žinomųjų ridge- 
woodieciu lietuvių veikėjų Ol- 
gos ir Frank Reinhardt’ų sū
nus, šioje srityje yra daug stu
dijavęs ir dirbęs — braižęs- 
piešęs — įvairiems leidiniams, 
o pastaruoju laiku pastoviai 
dirba laikraščio PM redakci
joje braižytoju-piešėju.

Jo kūriniais yra dabinęsis 
žymus žurnalas New Masses, 
taipgi Reinhardt’as yra jų su
teikęs ir lietuvių leidiniams.

Norintiems pamatyti jauno 
Am. lietuvių artisto Reinhard- 
t’o kūrinius patartina pasisku
binti, nes ši yra paskutinė pa
rodos savaitė, 25-tą — pasku
tinė diena. Rep.

Hillmanas ir LaGuardia 
Tarėsi dėl Nominaciją
Sidney Hillman, CIO Poli

tinės Veiklos Nacionalio Ko
miteto pirmininkas, pereitą 
antradienį lankėsi pas New 
York o majorą LaGuardia pa
sitarimui dėl kovos Darbo 
Partijos nominaciniuose balsa
vimuose (primaries). Apie to 
pasitarimo pasekmes išeida
mas Hillmanas nieko neko
mentavo, sakydamas, jog vis
kas iš to pasitarimo turės būti 
pasakyta per majorą.

Hillmanas darbuojasi išsta
tymui Darbo Partijai New 
Yorko valstijoj tokios vadovy
bės, kuri apvienytų visą parti
ją. Dabartinė valstijos vadovy
bė trukdo apsivienijimui.

MIRĖ
m.Elizabeth Petrauskas, 68 

amžiaus, 49 Ainslie St., Brook
lyne, mirė namuose, kovo 21 
d. Laidotuvės įvyks kovo 24 
d., Šv. Jono kapinėse. Kūnas 
pašarvotas graboriaus J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave.

Joseph J. Bruchkus, gyve
nęs 117-24 87th St., Ozone 
Park, L. L, mirė kovo 21 d., 
Queens General Hospital. Lai
dos penktadienį, kovo 24. įly
dės 2 vai. po pietų iš Cronin’s 
koplyčios, 115 Atlantic Avė., 
Brooklyne, į Fresh Pond kre- 
matoriją, kur jo palaikai bus 
sudeginti.

Brownsvillej ir East New 
Yorke jieškoma daugiau liuos- 
norių į City Patrol Korpusą.

Lietuvos žmonėms drabužių 
centre dabar vėl yra didžiau
sios krūvos drabužių, kuriems 
reikia visokių pataisų. Mote
rys ir vyrai, mokantieji tuos 
darbus dirbti ir galintieji pa
aukoti laiko, prašomi ateiti bi
le darbo dieną ar vakarą, 4 17 
Lorimer St., Brooklyne. Jeigu 
krautuvę rastumėt uždarą, 
rakto klauskite Laisvės rašti
nėj.

Reikia Siuvamų
Drabužiu centrui 

žiausia dar vienos 
mašinos. Atvežkite 
neškite, kad galite
Komisija suras būdą atsivežti 
mašiną. Mes manome, kad 
Brooklyne randasi daugiau 
žmonių, kurie tuomi norėtų 
patarnauti Lietuvos žmonėms. 
Iki šiol tik viena A. Bimbos 
mašina kantriai siuva viską ir 
nedaspėja. Suėjusios darbinin
kės turi praleisti kur kas dau
giau laiko siūdamos rankomis

viską tą, kas būtų galima greit 
ir geriau susiūti mašina. Dide
lių pataisų reikalingus arba 
naujus moterys nusineša na
mo susiūti, bet visko nepane- 
šiosi.

Yra Daug Ddrbo Ir Jau Yra 
Vietos

Keliomis' pastarosiomis sa
vaitėmis darbas buvo susitruk- 
dęs dėl to, kad vieta buvo per
daug užkrauta išsiuntimui pa
ruoštais dalykais. Tuos išve
žus, vieta pasiliuosavo. Tuo 
tarpu suneštus-atsiųstus pun
dus komisija ‘ taipgi jau su
skirstė, šudėstė į vietą, sure
gistravo. Dabar reikia greit 
atlikti drabužių taisymo dar
bai. Aukojusieji Drabužių 
Centrui bus paskelbti Laisvėje 
prie pirmos progos.

Charles Loob, 58 m., advo
katas, turėjęs raštinę 522 Fifth 
Ave., New Yorko, rastas pasi
koręs sekmadienį, apie 1 :30 
po piet, savo apartmento mau
dynėj, viešbutyje Dorset, 30 
W. 54th St. Tėvui pasirodžius, 
kad maudynėj vanduo peril
gai bėga, nuėjęs rado sūnų jau 
negyvą. Sakoma, kad jis sir
gęs.

Apie 6:30 tėvas rastas pri-

Kovo 18 d. įvykusioj kon
ferencijoj, Tarptautinio Insti
tuto Knygyne, 23 W. 26th St., 
New Yorke, dalyvavo daugiau 
15 tautu atstovai. Lietuviu iš 
Bl’ooklyno ir apylinkės dalyva
vo 8. Iš tolimesniųjų buvo Bo
čiai, greatneck i eč i ai.

William S. Gailmor, radio 
komentatorius, pasakė įžangi
nę kalbą. Nurodinėjo, kaip 
plėtojasi Hitlerio fašistinė pro
paganda. Jos įsiskverbia net 
pačios Rooscvelto administra
cijos vidun. Kokie tikslai fa
šizmo čia Amerikoje. Jis sakė, 
kad visa Hitlerio viltis rymo

sigirdęs toj pačioj maudynėj,1 ant Amerikos. Jeigu fašistams 
kada kiti pastebėjo vandenį pavyktų ateinančiais rinkimais 
perilgai tekantį. Matomai, 92 iššluoti Rooscvelto administra- 
metų senukui pasidarė person- ci.ją iš Baltojo Namo, tuojau 
ku pergyventi netekimą sū- suardytų talkininkų vienybę, 
naus. # Būtų mūsų šaliai toks pavojus,

kokio dar istorijoje nebuvo, 
sakė kalbėtojas. Būtų susuktas

sės. Paskaldžius, geriau 
kita fašistinė propaganda 
limpa.

Klausydamas kalbėtojų
nešimų apie fašistų propagan
dą jų tautose, prisiminiau, kad

pra-

Majoras Užsidaręs 
Svarstyti Budžetą

Juliaus Kalvaičio 
Padėka

Majoras La Guardia sekamas 
10 dienų pasiskyręs studijavi
mui budžeto problemų. Budže- 
to projektas turi būti pasiūly
tas budžeto komisijai ne vėliau 
balandžio 1-mos.
, Majoras LaGuardia ] 
miestiečių neštis iš krautuvių j zui, 
pundelius nevyniotus 
taupyti popierą.

tvirtas lizdas žiauraus barba-i jos jr pas jjetuvius labai daug, 
i'iško fašizmo. , Nekurie hitleriškai protauja

Diskusijose kalbėjo Steve! apie žydus, kiti apie negrus, 
Kroli, Amerikos Slavų Kon-1 
groso sekretorius; Boleslaw 
Gebert, Int. Workers Order 
Lenkų Sekcijos prezidentas; 
T. N. Vuorela, finu dienraščio 
“Eteenpain” redaktorius; Wal- 
ter Mueller, Amerikos Vokie
čių Nepaprastos 
jos 
lins, 
Komiteto sekr.; Yoshitaka Ta- 
kagi, Demokratinių Amerikos 
Japonų Komiteto seki’.; Mario 
DTnzillo 1WO Italų Sekcijos 
prez.; Demetrios Christopho- 
rides, graikų laikraščio Tri
bune redaktorius; John Ro
man, vengrų Daily Journal re
daktorius; Thomas Christen
sen iš National Maritime Uni
jos; Leonard Golditch, Kovai 
Prieš Anti-Semitizmą Komite
to sekretorius.

Pirmininkavo gerb. Stanley 
I Novak, Michigan valstijos se
natorius. 

f ■

Kalbėtojų išreikštos mintys 
I rodė, jog pas visas tautas yra 
I stiprus progresyvės srovės vei- 
Jkimas, bet pas visas yra ir už- 
! krėstų fašizmo propagandos 
Į nuodais žmonių. Pas tūlas tau
tas ne taip labai įmatomai, 
kaip pas kitas, bet visus tuos 
keliolikos tautų fašistus sudė
jus į daiktą jie sudaro pavo
ju.

Fašizmo propaganda, kaip 
išsireiškė kalbėtojai, praside-

1 da vienų kurstymu prieš ki- 
i tus. Fašistai nori, kad ameri
konai neapkęstų ateivių, kad

Konferenci- 
sekretorius; Charles Col- 

Negrų Darb. Pergalės

treti apie progresyvius žmo
nes. Fašistinė propaganda 
daugiausia prigydoma pas to
kius žmones, kurių protai te
buvai domi kunigų ar kitų ko
kių ponų, kurie neskaito dar
bininkiško ar kito bent kiek 
pažangaus laikraščio, o tik to
kį, kokį kunigas liepia.

Tie fašistų suklaidinti įvai
rių tautų žmonės nenuveikia 
nieko, bet fašistai gauna iš jų 
medžiaginės paramos skleidi
mui savo propagandos. Rinki
mų laiku kai kurie piliečiai 
paduoda savo balsą už fašiz
mui naudingą kandidatą ir 
tuomi prisideda prie trukdymo 
karo laimėjimo, kenkimo per-

♦

i

i

J® 

3

1

Joan Fontaine filmoje Jane Eyre, dabar rodomo} 
RKO Albee Teatre, Brooklyne.

Aukščiau kalbamoji konfe
rencija buvo sušaukta tikslu 
nurodyti įvairių tautų organi
zacijoms tą jų tautose slypin
čią fašizmo epidemiją ir mo
bilizuoti vieningai prieš tą 
epidemiją kovoti.

Jurgis Kuraitis.

4

'į

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

I
Dėkavoju giminėms, drau

gams ir visiems, kurie tik pri
sidėjo prie paskutinio patar
navimo (laidojant) mano pus
broliui Albertui Kupčiūnui,
Cleveland, Ohio. Dėkavoju:

•Jonui, Juo- 
Jurgiui, Petrui ir Amili- 

jai, Jonui Berik ir jo mote
liai, Jonikiam, Stripeikam ir 
žiburiam už gėles, Petrui ir 
Onai Radzevičiam už patar
navimą, laidotuvių direktorei 
Aldonai Jakubauskienei ir vi
siems, kurie tik kuo nors pri
sidėjo prie paskutinio patarna
vimo laidojant mano pusbrolį 
Albertą Kupčiūną.

Iš šermenų važiuojant susto
jau Rochester, N. Y., pas Be- 
kešius, Labeikus, Ivanauskus 
ir Vaišnorą, gerus veikėjus. 
Visi draugai mane labai gerai 
priėmė, 
vaišes 
stotį.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

v _ I r r v - . .prase | Kerucių šeimynai—

tikslu

Sniege $20,000 Turto
Panelė Louise Carter, Bar- 

bizon viešbučio gyventoja, 
parėjusi namo po apsipykimo 
su palydovu pereitą sekmadie
nį, apsižiūrėjo neturinti savo 
perlinių kartelių, viso 88-nių, 
kuriuos ji įkainavo $20,000. 
Jos apsiskundimas lėšavo jos 
palydovui Stewart Tweed ale 
daug nemalonumo ir policis- 
tams prakaito.

Policistų prakaitavimas pra
sidėjo, o Tweedale nemalonu
mas sumažėjo, kada, eidamas 
į darbą Charles Garbus, 32 
m., rado kur nors ties Park 
Ave. ir 59th St., New Yorke, 
šniūrelį su 63 karteliais.

Pranešus radinį, pribuvo bū
rys policijos jieškoti nubyrė
jusių brangumynų ir pradėjo 
prakaituoti baltam sniege bal
tų perlų. Subėgo būrys žiūro
vų, atbėgo apsidžiaugęs Twee
dale, atvažiavo taksėj ir apsi
stojo už bloko tėmyti auksa
kasius ir turto savininkė. Per 
dieną iškasė dar 13. Paskui nu
šlavė ir nuplovė apylinkę iki 
paskutinei gniūžtei sniego, bet 
daugiau perlų nerado. Likusių 
12-kos j ieškoma gatvių nusau
sinimo atvarose.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

prie restauracijos darbo. Gera mo
kestis. Valandos pagal sutartį. Ne
reikalaujama didelio patyrimo. Dėl 
daugiau informacijų, prašome kreip
tis pas: Louis Aleksiejus, 33 Ilud- 

i son Ave., C. Brooklyn, N. Y.
(69-71)

Dėkavoju jiems už 
ir palydėjimą manęs i

Julius Kalvaitis, 
833 Hart St., 
Brooklyn, N. Y.

Pasikėlę su karišku orlaiviu 
oran mechanikai Eugene Glick 
ir Henry Brosowski nukrito ir 
ant vietos užsimušė prie La
Guardia stoties, Queens. Nelai
mę matė a/pie 1,000 žmonių.

PAJIEŠKOJIMAI
Georgo Kavaliauskas, gyvenęs 

1700 Eastern Parkway, Brooklyne, 
prašomas tuojau kreiptis į Rutkūnus, 
282 Union Avenue, jo paties labai 
svarbiu reikalu. Žinantieji, kur jis 
dabar gyvena, prašomi skubiai Rut- 
kūnam pranešti.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

i'':’.-
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PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

jQ LIETUVIŠKAS KABARETAS 
' t-' ’ STANLEY MISIŪNAS

/ lt z-^l SAVININKAS

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street

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

<□►
VALANDOS: 

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

473 GRAND ST.
Prie R.K.O. Republic Teatro

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6864

t

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

do
ro.

..

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

DIAMOND PAIR-

DIAMOND ENSEMBLE
HRST >N „fARr_ 

lliST »N QUALJTT

BOSTON, MASS

Tel. Stagg 2-2178

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

TIK VIENA DIENA BUS RODOMAS 
SEKMADIENĮ, KOVO-MARCH 26

Rodymas tęsis nuo I iki 10:30 p. m.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

ADAU A TL i io5o Washington st. ArULIŲ theatre - boston, mass.

Diary of a Nazi"
Tai nepaprastai įspūdinga filmą, kurią privalo pama

tyti kiekvienas norintis nacius pažinti žmogus.
TAIPGI BUS TRUMPŲ RODYMŲ.

J anglišką išversta rusų kalba. — Nuo 12:30 iki 1:00 p. m. 25c.
Vaikams 15c visą dieną, priskaitant taksus.

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANGIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.

NO. 070 Both f or
L a, d y Crosby

$AC0(Matched 14K gold ..
rings, intricately' 
fashioned in ro-
mqnticdesigns.

Weekly TermsLovely. *

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

ATDARA VAKARAIS

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 Si, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

savininkas BROOKLYN
282 Union Ave.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612




