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V
Lenkų laikraštis Londone, 

Dziennik Polski, rašo, kad ne
seniai Varšuvoje vokiečiai pa
korė 27 lenkus patri jotus.

Bet pirmiau negu juos pa
korė, budeliai nuleido jų krau
ją, kurį, spėjama, jie naudos 
sužeistiems nacių kareiviams 
gydyti.

Jeigu šitaip vokiškieji kani
balai elgiasi su lenkais patri- 
jotais, tai jie ne kitaip elgiasi 
ir su lietuviu tautos patrio
tais, juos kardami arba šaudy
dami.

Viskas atliekama “moksliš
kai,” viskas “vokišku akurat- 
numu!”

Kadaise Chicagos lietuvių 
menševikų laikraštis didžiavo
si, būk vokiečiai Lietuvoje ku
ria naują žmogų, naują lietu
vį.

Taip, matome!
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Nacių Lėktuvai Nedrįso Net 
Pakilt prieš Amerikiečius, 

Triuškinusius Berlyną

Kiek Amerikiečių Iki 
šiol Užmušta, Dingo, 

Suimta ir Sužeista

Sverdlovas buvo 
tarybinės Rusijos 
(tuomet Tar. Są- 

nebuvo) preziden-

London, kovo 23. — 650 
didžiųjų Amerikos bomba- 
nešių vakar sudavė vieną iš 
pražūtingiausių Berlynui 
smūgių. Numesdami 1,500 
tonų bombų, jie pragariniai 
sprogdino ir degino Berly
ną ir jo priemiesčius: Wit- 
tenau, Pankow, Oranien
burg ir Reinickendorf.

Amerikiečiai suardė bei 
padegė įvairius fabrikus ir 
geležinkelių stotis; o kaip 
sako švedai stebėtojai, tai 
Amerikos bombanešiai jau 
baigtinai nušlavę Berlyno 
centrą su valdiniais rūmais 
jame. Kartu amerikiečiai 
mėtė ir lapelius su atsišau
kimais į gyventojus prieš

nacius.
Nei 

tavas 
čiams

Virš
vųjų lėktuvų veikė kaip A- 
merikos bombanešių paly
dovai. Naciai ugnim iš 
priešlėktuvinių kanu olių 
nušovė |9 bombanešius ir 13 
lengvųjų lėktuvų.
SMŪGIS

Šimtai Anglijos 
nešiu praeitą naktį vėl ardė 
Frankfurtą, geležinkelių 
mazgą ir karinių fabrikų 
didmiestį, vakarinėje Vo
kietijoje. Negrįžo 33 anglų 
lėktuvai.

vienas vokiečių lėk- 
nepakilo amerikie- 

pasipriešinti.
1,000 Anglijos leng-

FRANKFURTUI
bomba-

Washington. — Ameri
kos karo ir laivyno depart
mental pranešė, jog visuose 
karo frontuose iki šiol už
mušta 38,846 amerikiečiai 
kovūnai; be žinios dingo 
35,521; sužeista 58,964 ir 
nelaisvėn paimta 31,730.

BALKANŲ KRAŠTAI 
VISIŠKAI PO NACIU 

PADU

Raudonoji Armija Šturmu Užėmė Vokiečių 
Komandos Centrą Pervomaiską; Smarkiai 

Grūda Nacius Atgal per Moldaviją

Kovo 16 (L Tarybų Sąjungo
je buvo minėta 25-kerių metų 
sukaktis nuo mirties Jokūbo 
Sverdlovo, žymaus revoliuci- 
jonieriaus ir valstybininko.

Jokūbas 
pirmutinis 
respublikos 
jungos dar
tas. Jis ėjo tokias pačias pa
reigas, kokias šiandien eina 
Mykolas Kalininas. Sverdlovas 
mirė 1919 m., kovo 16 d., — 
mirė nuo persidirbimo ir nuo 
šalčio; mirė teturėdamas tik 
34 m. amžiaus. Iš tų 34 m. am
žiaus 10 metų Sverdlovas pra
leido caro kalėjimuose.

Talkininkai Atgriebė 
Nuo Nacią Kai Ku
rias Cassino Pozicijas

Reikią Plačiau Išaiš
kint Atlanto Čarterį, 

Pareiškė Churchillas
Cassino Italija, kovo 23.

Tai buvo labai mylimas iri“ Vokiečių lakūnai gana 
gerbiamas visos Rusijos žmo- ;®mai kiai bornbaidavo ang- 
nių vyras, šiandien Sverdlovo - amerikiečių pozicijas 
vardu yra pavadinta miestų, Cassino srityje. Talkininkai 
gatvių, mokslo įstaigų. Kitais mažu-pamažu veržiasi pir- 
žodžiais, nors Sverdlovas seno-1 myn vienuolyno kalnan, į 
kai mirė, bet šviesusis jo var- šiaurvakarius nuo to mies- 
das niekad nemirs. telio.

--------  ' Atsiųsti vokiečių “žaliojo
Vienas Chicagos laikraštis I velnio” parašiutistai ir kiti 

atidengia tą “paslaptį”: No-'nacių pastiprinimai buvo 
remo-Smetonos pliatkų knyga privertę anglus, amerikie- 
(Timeless Lithuania) buvoj£ius įr Naujosios Zelandi- 
spausdinta tūlo Kaulaakio;jos karius pasitraukt šiek 
spaustuvėje. įtiek atgal. Paskui talki-

Bet kuris apdairesnis skai- |njnk. kontr-atakavo ir pra- 
tytojas gali pastebėti, jog kas,j-j0 atiminėti iš vokiečių 
nors panašaus buvo. pozicijas vakarinėje Cassi-

Ino dalyje.
Tebešėlsta nuožmūs mū

šiai visais ginklais dėl kiek
vieno namo griuvėsių. Daž
nai kaujamasi peiliais ir 
durtuvais. ‘

Talkininkai stengiasi pa
siekt bei užgriaut tunelius, 
kuriais nuo Vienuolyno 
Kalno vokiečiai siunčia 
daugiau savo karių į Cas
sino.

Norkaus redaguojamas Ar
gentinos Lietuvių Balsas iš
leido 1940 m. kalendorių, ku
ris tik šiomis dienomis mus 
pasiekė.

Kaip pats savaitraštis, taip 
ir kalendorius turiniu panašus 
į kinišką chop-suey. čia su
krauta “visko po bisįcį”: gero 
ir blogo, vaistų ir nuodų, taip 
sakant.

Na, o besiaučianti Argenti
noje reakcija, fašizmas, nelei
džia demokratinio nusiteikimo 
lietuviams turėti savo spaudą. 
Savaitraštis Momentas pa
smaugtas, momentiečiams ka
lendoriaus išleisti neleido: vei
kiausiai daugelis momentiečių 
yra kur nors kalėjimuose.

Ir toki, kaip Norkus, nau
dojasi : iškepa savotišką patie
kalą ir kiša Argentinos lietu
viams: Norit ar pe,—ėskit. . .

London. — Kalbėdamas 
seime, Anglijos premjeras 
Churchillas sakė:

“Besekant karo padėties 
atmainom vienai po kitos, 
reikės toliau, plačiau išsi
aiškint politiką, kurios rei
kalauja Atlanto Čarteris, o 
tatai turės būti svarstoma 
panaujintuose pasitarimuo
se tarp svarbiausiųjų talki
ninkų” (Anglijos, Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos).

Churchillas sekmadienį 4 
vai. popiet (pagal Ameri
kos rytinių valstijų laiką) 
kalbės per radiją. Jo kalba 
bus girdima ir Jungtinėse 
Valstijose.

Yorkshire, Anglijoj, su
streikavo 14,000 mainierių.

London, kovo 23. — Jau 
nėra tokio dalyko,kaip savi
valdybė Balkanų kraštam 
Bulgarijai ir Rumunijai. 
Naciai visiškai pamynė 
juos po savo padu.

Londono spauda pranešė, 
jog vokiečiai užgrobė So
vietų ambasados rūmą So
fijoj, Bulgarijos sostinėj, ir 
suėmė visus Sovietų atsto
vus.

United Pi css paduoda ži
nią, kad Vengrijos kariuo
menė kertasi su vokiečiais 
ir rumunais palei
tarp Rumunijos ir Vengri
jos.

Slaptas vengrų patrijotų 
radijas atsišaukė į Vengri
jos kariuomenę ir gyven
tojus su ginklais kovoti 
prieš vokiečius, visais bū
dais juos sabotažuot, slėpt 
nuo jų maistą ir nieko na
ciam neparduot.

Hitlerininkai 
kad, girdi, pagal
mą su vengrais jie sudarė 
naują Vengrijos (kvislin- 
gų) valdžią, kurios galva 
paskyrė feldmaršalą. Dome 
Sztojay, buvusį Vengrijos 
ambasadorių Berlyne.

Maskva, kovo 23. 
šalo Ivano Konevo 
duojami, raudonarmiečiai 
šturmavo ir atėmė iš vo
kiečių Pervomaisk miestą 
ir geležinkelių mazgą, ry
tiniame Bugo upės šone. 
Pervomaiskas, drūčiai na
cių aptvirtintas, dar nese
niai buvo vokiečiu feldmar
šalo von Mannsteino ko
mandos centras, pietinėje 
Ukrainoje.

Kiti Raudonosios Armi
jos daliniai pietiniam fron
te užėmė Nadušitą, apskri
čio miestą Bessarabijoj, So
vietinėje- Moldavijos Res
publikoje, ir dar keliolika 
gyvenamųjų vietų. Naduši-

—Mar- 
koman-

ta stovi už 15 mylių nuo 
svarbaus geležinkelių maz-

Maskvos radijo komenta
torius, pulkininkas Nikolai 
Akimov pranešė, jog Sovie
tai pasiekė Rumunijos sie
ną, taigi dasigrūmė iki 
Pruto upės, plaukiančios 
tarp Rumunijos ir sovieti
nės Moldavijos.
DAUG NACIŲ NUSKAN

DINTA BEI SUIMTA 
Raudonarmiečių atvaduo

tas Pervomaiskas yra pa
čiame rytiniame gale sker
sinio geležinkelio, einančio 
į Bessarabiją, o per ją į 
Rumuniją. Belcy yra vaka-

siena

paskelbė, 
susitari-

Ukrainos Partizanų Žygis

Anglų Karininkai Pagerbti 
Sovietų Medaliais

Maskva. — Sovietų vy
riausybė apdovanojo ordi
nais ir medaliais 95 pasi
žymėjusius Anglijos oficie- 
rius.

BERLYNAS APIE NAUJUS 
SOVIETŲ OFENSYVUS

Berlyno radijas skelbia, 
kad Sovietai žiauriai juos 
atakuoja Proskurovo -Tar- 
nopolio ruože, o vokiečiai 
atkakliai ginasi ir kontr
atakuoja.

Naciai kartoja, kad rusai 
sutelkę didžiules jėgas nau
jiem žygiam prieš nacius 
Narvos srityj, Estijoj.

Sovietai šiuo tarpu nieko 
nesako apie tuos frontus.

Maskva.— Ukrainos par
tizanai Vinnicos srityje su
naikino visus 80 vokiečių 
viename kaime, pagrobė du 
sandėlius nacių maisto ir 
karinių drabužių ir šešis 
trokus, pilnus prikrautus 
amunicijos.

Sovietų lakūnai nuskandi
no dar vieną priešų kari
nės žvalgybos laivą Suomi
jos Įlankoje.
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Ugniakalnis Vezuvijus
Grūmoja Dar Dviem

Italijos Miesteliams

Japoną Įsiveržimas į 
Indiją dar Nepavo
jingas, Sako Anglai

Neapolis, kovo 23. —Ro
dėsi, kad. pradeda atslūgti 
didžiojo Italijos ugniakal- 
nio Vezuvijaus išsiverži
mas. Bet ketvirtadienį vėl 
pasmarkėjo iš jo gerklės 
plaukimas lavos — ištirp
dytų uolų, akmenų ir žemių 
žėruojančios masės.

Dabar ugninė lava plau
kia astuoniomis srovėmis, 
turinčiomis iki tūkstančio 
pėdų pločio ir 50 pėdų auk
ščio.

Lava užliejo bei sugriovė 
San Sebastiano ir Massa di _ 
Somma miestelius. Dabar generolas Auchinleck. 
jinai siekia pakraščius Cer- 
cola ir Angri miestelių. A- 
merikiečiai kariniais tre
kais išvežė visus minimų 
miestelių gyventojus.

New Delhi. — Nors pir
mieji japonų būriai iš vi
durinės Burmos įsiveržė į 
Anglijos didžiąją koloniją 
Indiją, per Manipur kalnus, 
tačiau tas jų žygis dar ne
sudaro anglam pavojaus, 
kaip pareiškė jų komandie- 
rius Mountbatten.

Pavojus anglam gręstų 
tik tada, jeigu japonai tiek 
prasiveržtų pirmyn, kad 
galėtų atakuot geležinke
lius, lėktuvų aikštes ir upių 
susisiekimus Assam apy
gardoj, Indijoj, sakė anglų

BE ŽINIOS DINGĘS 
KARYS C. KALĖDA

JAPONŲ PAGYRAS
Japonijos radijas pasa

kojo, būk jie sumušę ir at
gal nuviję keturias divizi
jas anglų - indėnų kariuo
menės Tiddim srityje.

rinė šio geležinkelio stotis, 
kuriai Sovietai dabar grę- 
sia iš Nadušitos. Sovietam 
užėmus Belcy, vokiečiai iš 
to Ukrainos kampo tegalės 
tiktai prastu aplinkiniu ge
ležinkeliu susisiekt su Ru
munija ir Vidurine Europa. 
Praradus naciams Belcy, 
jie tik į pietus, pro Odes- 
są ir Tiraspolį, teturės pa
sitraukimą geležinkeliu ar 
susisiekimą su Balkanų 
kraštais ir Centraline Eu
ropa.

Raudonoji Armija atva
davo Pervomaiską tik po 
žiaurių kautynių gatvėse. 
Miestas buvo galingai ap
tvirtintas ir kiekvienas jo 
namas paverstas į vokiečių 
fortą. Sovietu kovūnai su- 

v c

grūdo šimtus priešų į Bugo 
upę ir nuskandino; daugelį 
kitų nacių jie nelaisvėn pa

rėmė ir pagrobė didelius 
į kiekius ginklų, amunicijos 
ir kitų reikmenų.

ARTYN VOZNESENSKO 
IR NIKOLAJEVO

Į pietus nuo Pervomais- 
ko raudonarmiečiai užėmė 
Aleksandrovką, geležinkelio 
stotį, rytinėje Bugo upės 
pakrantėje, už 9 mylių į 
šiaurius nuo Voznesensko. 
O Voznesenskas yra bai
siai svarbus vokiečiams ap
sigynimo centras rytinėje 
Bugo pusėje. Oficialiai pra
nešama, jog Sovietai skina 
sau kelią vis artyn šio mie-. 
s to.

Toliau į pietus raudonar
miečiai per atkaklius ofen- 
syvo mūšius atvadavo Go- 
rochovką, geležinkelio stotį, 
ir Bogojavlensko miestą, 
tiktai 6 mylios nuo Nikola- 

(Tąsa 5-me pusi.)

M

Washington. — Oficialiai 
pranešama, jog Italijos 
fronte be žinios dingo ka
rys Charles A. Kalėda, ku
rio motina Antuanetė Ka
lėda gyvena Matawane, N.

Jugoslavų partizanai ir 
talkininkai sunaikino visus 
nacius šolta saloj.

Berlyno radijas ketvirta
dienį sakė, kad vėl skaitlin
gi būriai talkininkų lėktu
vų skrido bombarduot 
šiaurvakarinę ir vidurinę 
Vokietiją.

Rooseveltas Bus Nominuotas, 
Rašo Raudonoji Žvaigždė

EXTRA

Iš kalendoriaus paaiški, kad 
praeitaisiais metais Kostantas 
Norkus minėjo savo 50 m. am
žiaus ir 30 m. žurnalistinio 
darbo sukaktį.

Jei Kostantas atsigrįžtų ir 
pasižvalgytų, surastų, jog "ka
daise jis rašė geriau negu da
bar.

Kai jis 1916 m. atvyko į 
Jungtines Valstijas ir pradėjo 
bendradarbiauti Laisvei ir ki
tiems laikraščiams, atrodė, kad 
iš jo galės būti visai “geras 
žmogus.”

Dabar Norkus taikstosi fa-

NUSKANDINTA DAR 
JAPONŲ LAIVAI

Amerikos lakūnai ties 
Naująja Guineja nuskandi
no dar vieną karinį Japo
nijos laivą - naikintuvą ir 
du nedidelius prekinius lai
vus.

Anglai atremia japonus 
Somra kalnuose Indijoj.

Moldavijos Partizanai-Patrijotai Kerta 
Didelius Smūgius Hitlerininkams

šistams, bendradarbiauja soci- 
jal-fašistams, ir‘kai kada ban
do būti geras demokratinio nu
sistatymo žmonėms 
nistams.

Tai neįmanoma!

ir komu-

Maskva, kovo 23. — So
vietinės Moldavijos atsto
vas Aukščiausioje Sovietų 
Sąjungos Taryboje, B. Rus- 
nak’as rašo Raudonojoj 
žvaigždėj, kaip Moldavijos- 
Bessarabijos partizanai vei
kė prieš vokiečius įsiver
žėlius.

Jis nurodo, kad tik viena 
moldavų pat vijotų grupė 
pernai užmušė 12,000 vokie
čių, nuvertė nuo bėgių 21,- 
ną karinį nacių traukinį, 
sunaikino 28 cementinius

geležinkelių tiltus, susprog
dino 30 amunicijos sandėlių 
ir sunaikino 159 vokiečių 
trokus, tris Tigrus tankus, 
keturis šarvuotus automo
bilius ir daug kitų įrengi
mų.

PONŲ BĖGIMAS
“Rumunų dvarininkai-ko- 

lonistai (Moldavijoj) per 
paskutinius dvejus metus 
jautėsi viešpačiais ir pa
saulio smetona”, rašo Rus- 
nakas: “Dabar gi jie su sa- laukan iš Moldavijos.”

vo šeimininkais vokiečiais 
bėga visais garais, kiek tik 
įkabindami; Jie išsiveža vi
sus kviečius, maistą ir fa
brikų įrengimus ir išsivaro 
visus gyvulius. Bet jiems 
bus už tai atsiteista. Patri- 
jotų-partizanų kovos griau
stinis vis aiškiau ir garsiau 
girdimas Kišineve ir Tiras- 
polyje (Sovietinės Moldavi
jos didmiesčiuose) tuo pa
čiu laiku, kai Raudonoji 
Armija šluoja įsiveržėlius

Maskva. — Nėra beveik 
jokios abejonės, kad busi
masis Amerikos demokratų 
partijos visašališkas suva
žiavimas nominuos Roose- 
veltą kandidatu į preziden
tus ketvirtajam terminui,— 
rašo Raudonoji žvaigždė, 
Sovietų kariuomenės laik
raštis.

Svarbiausi republikonų 
kandidatai, anot šio laikra
ščio, bus Wendell Willkie, 
N. Y. valstijos gubernato
rius Thomas E. Dewey, O- 
hio gub. John W. Bricker ir 
generolas Douglas MacAr
thur.

AMERIKIEČIAI VĖL 
DAUŽĖ BRAUNŠVEIGĄ
London, kovo 23. — 500 

iki 750 Amerikos bombane- 
šių su šimtais lėktuvų ko
votojų iš naujo pleškino 
Braunšveigą, 120 mylių į 
vakarus nuo Berlyno, ir ki
tus karinių fabrikų centrus 
Braunšveigo apygardoje.

SOVIETAI ŠTURMUOJA 
NIKOLAJEVĄ

Maskva, kovo 23. —Rau
donoji Armija šturmuoja 
nacių apsigynimo liniją Ni
kolajevo priemiesčiuose, 
kaip teigia United Press. 
— Nikolajevas, 167,000 gy
ventojų miestas ir Juodo
sios Jūros uostas, stovi ry-, 
tinėje Bugo upės pakrantėj

Sovietų kariai puola vo 
kiečius ir Voznesenske.
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Naciai pasakoja, būk jie 
atmušę visas talkininkų 
kontr-atakas Cassino mies
telyj ir apylinkėj, Italijoj.

' ' '

Anglų radijas pranešė, 
kad Sovietų artilerija ir 
oro bombos nuskandino vi
sus 17 vokiečių laivų, ku
riais naciai stengėsi išsi- 
kraustyt iš Nikolajevo.

K
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Ercoli Grįžta Italijon.
Žymusis Italijos komunistų vadas, M. 

Ercoli, šiomis dienomis per Alžyrą grįž
ta Italijon.

Ercolio tikrasis vardas ir pavardė yra 
Palmiro Togliatti. Ilgoką laiką Ercoli- 
Togliatti gyveno Tarybų Sąjungoje, ta
čiau su Italija, su josios liaudimi jis pa
laikė glaudžius ryšius ir padėjo jai ko
voti prieš fašizmą.

Ercoli-Togliatti buvo Komunistų In
ternacionalo Veikiančiojo Komiteto na
rys ir plačiai žinomas viso pasaulio dar
bininkams. Daug jo straipsnių tilpo ir 
Amerikos spaudoje.

Tuojau, kai tik Italijon įžengė talki
ninkų armijos, Ercoli bandė grįžti Ita
lijon, tačiau talkininkų karo vadovybė 
jam nedavė leidimo tą padaryti. Dabar 
jis leidimą gavo ir jau esąs Alžyre. Sa
koma, neužilgo būsiąs savo gimtinėje.

Nereikia nei aiškinti, kad šis vyras, 
sugrįžęs namon, suvaidins didžiulę rolę 
Italijos žmonių organizavime ir vadova
vime kovoje dėl išlaisvinimo iš nacių 
okupacijos ir sudarymo liaudies vyriau
sybės. < | * m * j 8??^. j

Daily Workerio korespondentas Alžy
re užklausė grįžtančiojo Italijon Ercolio 
apie tai, ką jis mano dėl Tarybų Sąjun
gos pripažinimo Badoglio vyriausybes. 
Užklaustasis atsakė, jog tai buvo iš
mintingas ir geras Sovietų žygis, šis 
žygis, sako Ercoli, paakstins Italijos 
žmones uolesnėn veiklon prieš hitleri
ninkus, paakstins juos kovoti dėl išsilai
svinimo iš visų “Mussolinio valdymo lai
kų blogumų.”

New Yorko Darbiečiai Ruošiasi
Kovo 28 d. New Yorko valstijos bal

suotojai dalyvaus savo primary balsavi
muose. Amerikos Darbo Partijos nariai 
tam labai rūpestingai ruošiasi, nes šiuo
se rinkimuose, galima sakyti, bus iš
spręsta tos partijos likimas, jos pasise
kimas arba merdėjimas.

Svarbiausias šiuose rinkimuose daly
kas bus išrinkimas valstijinio komiteto, 
kuris galėtų vairuoti Darbo Partiją.

Šiuo tarpu veikia dvi grupės: t. v. 
Hillmano grupė, ir reakcininkų, kuriai 
vadovauja Dubinskis ir Rose. Su Hillma
no grupe eina visos CIO unijos ir dalis 
ADF narių, su šia grupe eina visi pa
žangesnieji Darbo Partijos nariai. Šitos 
grupės pozicija yra tokia: Amerikos 
Darbo Partijoje turi labiau imti daly- 
vumą, turi būti įtrauktos darbo unijos; 
.partijai turi būti padėta platesnė bazė; 
siaura reakcininkų klika neprivalo šitai 
partijai diktuoti — plačiosios narių ma
sės privalo valdytis demokratiškai. Ši
tos grupės kandidatų sąrašas vadinasi 
United Labor Party sąrašas (ticket). 
Už jį, aišku, raginami visi balsuotojai 
paduoti savo balsus.

Šiuose balsavimuose galės dalyvauti 
visi tie žmonės, kurie praeitaisiais rin-

kimais-balsavimais yra užsiregistravę 
Amerikos Darbo Partijos sąraše.

Šiomis dienomis Amerikos Darbo 
Partijos nariai gaus laiškus su smulk- 
meniškesniais nurodymais apie šiuos bal
savimus. Jie raginami juos atidžiai per
skaityti ir veikti.

Maršalo Tito Role Didėja
Dabar, kai Hitlerio govėdos “galutinai 

ir pilnai” užvaldė Vengriją ir'kai jos, 
matyt, ruošiasi tą patį padaryti su Ru
munija ir Bulgarija, partizanų rolė Bal
kanuose žymiai padidėjo. Su tuo padi
dėjo rolė žymaus Jugoslavijos partiza
nų komandierius, maršalo Tito.

Apie 300,000 jugoslavų partizanų ko
voja prieš hitlerininkus. Jie kariauja il
gu frontu, su jais kariauti Hitleris pri
verstas palaikyti kelioliką divizijų ka
riuomenės.

Vengrijos žmonės dabar, matyti, turės 
eiti “Jugoslavijos partizanų keliais.” Ki
tokios išeities jiems nebeliko. Jeigu jie 
manė iki šiol pasitraukti iš karo, jeigu 
jie manė padaryti tą ar kitą nepriklau
somai nuo Hitlerio, tai šių dienų įvykiai 
Vengrijoje turėjo tas mintis iš jų gal
vų išblaškyti.

Vengrijos žmonėms dabar pasiliko 
viena mintis: Vengrija nebus iš karo iš
traukta, iki Hitlerio armijos nebus su
muštos. Vengrija nebus laisva šalis, iki 
hitlerinė Vokietija nebus nugalėta. No
rint ją nugalėti, reikia kovoti išvien su 
visomis Jungtinėmis Tautomis, su visais 
žmonėmis.

Vengrijos armija, atrodo, pardavikų 
yra sudemoralizuota ir ji negalės ka
riauti, kaipo tokia, prieš vokiečius oku
pantus. Jei vengrai norės kariauti, jie 
turės organizuotis į partizanus, į tokius 
būrius, kokius suorganizavo Jugoslavijos 
partizanų vadas, maršalas Tito.

Balkanuose partizanams dirva yra ge
ra. Ten yra daug aukštų kalnų, yra 
miškų, kur partizanai gali organizuotis 
ir iš kur jie gali ryškiai kovoti.

O kad kovoti, vengrai partizanai turės 
daug ko pasimokyti iš jugoslavų parti
zanų, — pasimokyti iš maršalo Tito.

Galimas daiktas, kad patys vengrai 
kovotojai iškels savo Tito, bet tam ims 
laiko.

Tenka laukti, kad dabar, kada Rau
donoji Armija veikia netoli Rumunijos, 
Vengrijos ir Čechoslovakijos, kada tas 
viskas Hitlerį varo į padūkimą, Balka
nuose užsiliepsnos daug platesnės kovos, 
negu kada nors buvo. Balkanų kraštų 
žmonės drąsūs ir ištvermingi. Jei Hitle
ris mano, kad jis kvislingų pagalba ga
lės ilgai juos laikyti prispaustus ir pats 
ramiai šeimininkauti, tai jis dar sykį la
bai klysta. _____________

Suomijos Fašistai Turės 
Atsakyti

Taip, Suomijos fašistų valdžia atsisa
kė taikytis, atsisakė išstoti iš karo. Ji 
pasiliko kare, ji atsisakė klausyti ragi
nimų prezidento Roosevelto, valstybės 
sekretoriaus Hull’o, Anglijos vyriausy
bės, Švedijos vyriausybės ir viso demo
kratiją mylinčio pasaulio. Ji klauso Hit
lerio ir jo govėdos, kuriai Suomijos val
džia ištikimai tarnavo per keletą metų.

“šiuo veiksmu Suomija pasiėmė visą 
atsakomybę už tai, kas toliau seks”, 
pareiškė Tarybų Sąjungos atsakomin- 
gieji organai.

Kas gi toliau seks?
Rodosi kiekvienam turėtų būti su

prantama: seks karas, seks Suomijos 
miestų naikinimas, seks Suomijos žmo
nių aukojimas ant karo aukuro. Suomija 
bus įtraukta į tokią nelaimę, iš kokios 
jai sunku bus išeiti.

Kodėl tas viskas?
Todėl, kad Suomiją valdo fašistai raz- 

baininkai!

KAS KA RAŠO IR SAKO
vo su blanke tais. Nors tie 
blanketai buvo išduoti len
kams kaipo pašalpa civili
niams lenkams, jų ištisi 
sandėliai buvo parduoti 
persams.”

Nereikia manyti, kad len
kai savo tarpe pripažįsta 
vienybę bei lygybę. Ne. 
Juk ponai pasilieka ponais, 
o mužikai mužikais! Gir
di:

“Lenkų kempė buvo; pa
dalinta į klases. Kempėje 
sąlygos palaipsniai ėjo 
prastyn, einant iš aukštes
nės į žefnesnę klasę. Žydai 
buvo atskirti į ghetto. Kem
pė buvo vedama totalitari
niai ir žmogus turėjai da
ryti tai, kas tau buvo įsa-

Farmeriai ir darbininkai Great Falls, Montanoj, susiejo kartu planuoti karo 
laimėjimu ir pokarinį veikimą. Iš kairės dešinėn: Don Chapman, FarmeriŲ 
Unijos prez.; John Evanko, Jr., darbo unijų sąryšio sekr.; Mildred K. Stoltz, 
farmerių org. švietimo direktorė, ir dar b. sąryšio prez. Bruce I. Steinmetz.

SKAUDŪS APKALTINI
MAI PRIEŠ LENKIŠKUS

PONUS
Kovo 19 dieną The New 

York Times patalpino labai 
nepaprastą, labai svarbią 
korespondenciją. Ją parašė 
James Aldridge, North 
American Newspaper Al
liance korespondentas, ku
ris, matyt, šiuo tarpu ran
dasi Maskvoje. Korespon
dencija nepaprasta, nes ji 
iškelia aikštėn bjaurias 
lenkiškos ponijos šunybes 
ir supuvimą. Ji pilnai pa
teisina tuos, kurie teigia, 
kad lenkų valdžia ištrėmi
me neatstovauja lenkų tau
tos ir kad ta šaika kari
ninkų, su Anders pryšaky- 
je, kuri kontrolių j a “len
kų kariuomenę” 
siuose rytuose, 
Jungtinių Tautų 
stangoms ir interesams.

Ponas Aldridge rašo:
“Sovietų vyriausybė pa

lengva atveda lenkų situa
ciją prie tos vietos, kur ji
nai turi būti išspręsta vie
naip ar kitaip. . ,

“Patys rusai gal nebeturi 
nieko naujo pridėti prie tų 
faktų, kurie jau yra žinomi 
apie Lenkiją, bet aš turiu 
keletą naujų faktų, kuriuos 
per visus paskutinius metus 
bandžiau iškelti aikštėn. 
Bet iki šiol jokia cenzūra jų 
neperleisdavo. Jie, tie fak
tai, buvo žinomi cenzoriam 
kaipo teisingi. Ištiesų vie
nas talkininkų cenzorius 
man pasakė: ‘Aš žinau, kad 
tai visa yra tiesa, bet ką gi 
aš galiu padaryti? Mes 
pripažįstame lenkų valdžią, 
jūs žinote.’ ”

Tai šitaip buvo paslepia
ma tiesa ir jau du metai 
pasaulis jos nežinojo. Ka
dangi talkininkai yra len
kų valdžią ištrėmime pripa
žinę, tai cenzoriai nepralei
sdavo jokių žinių, kurios 
kaip nors tą valdžią kom
promituotų, nors tos žinios 
yra gryni faktai.

Ponas Aldridge rašo:
“Šitie faktai kalba apie 

130,000 lenkų, kurie išvyko 
iš-Sovietų Sąjungos ir da
bar yra skaidomi po Afri
ką ir Vidurinius Rytus. Tuo 
laiku, kada šitie atsitikimai 
įvyko, jie buvo Teherane, 
Irane (Persijoje).

“Netoli nuo Teherano jie 
turėjo didelę kempę, kurią 
jiems pastatė Anglija. Čio
nai jie apsistodavo pirma, 
negu patraukdavo į Kenya 
arba Vidurinius Rytus.

“Teherane lenkus tvarkė 
lenkiškų karininkų elitas ir 
turtingos lenkiškos mote
rys. Bet jie, tie tvarkyto
jai, kempėje negyveno. Jie 
gyveno mieste geriausiuose 
Koteliuose ir apartmentuo- 
se. Pulkininkas Alexander 
Ross buvo Britanijos atsto
vas lenkams padėti, o A. 
MacDonald atstovavo Ame
rikos Raudonąjį Kryžių. Ši
tie du vyrai buvo vieninte
liais teisingais žmonėmis, 
kuriuos aš sutikau ir kurie 
turėjo reikalą su lenkų vir
šininkais.” '
Pašalpai gautas drapanas 
lenkai parduodavo markete

Aldridge paduoda konk
rečius faktus apie lenkų 
viršininkų šunybes ir ap
gavystes. Jis sako:

“Štai paprastas surašąs 
kai kurių jų prasižengimų, 
kuriuos aš žinau:

“Lenkų viršininkams Te
herane buvo pristatyta 
daug tūkstančių angliškų 
uniformų dėl lenkų karių ir 
civilinių. Didelį tų drapanų 
kiekį lenkai pardavė atvi
ram markete. Galėjai juos 
nusipirkti iš stirtos Tehe- —-----------------—
rano bazare. Tas pats bu-Irios maisto rėikmenos bu-

y o lenkų pardavinėjamos 
atvirame markete.

“Lenkai taij^i varė spe
kuliaciją iraniečių pinigų 
markete. Jie, lenkai, tai y- 
ra, viršutinis lenkų luomas, 
visuomet turėdavo pakan
kamai pinigų. Jie 
visus tuos savo

artimuo- 
kenkia 

karo pa-

“Reakcioniškesnės gru
pės vedė nuolatinę kampa
niją prieš Rusiją. Kiekvie
nas jų daugiau nieko ir ne
kalbėdavo, kaip tik apie tai, 
kokius baisius laikus jie 
praleidę Rusijoje, — ypa
tingai į amerikiečius ir an
glus taip kalbėdavo. Didelis 
vidurinės klasės merginų 
skaičius šitoje kampanijoje 
labai atsižymėjo. Jos skun
dėsi, kad jos buvo padėtos 
Rusijoje į koncentracijos 
stovyklas, kad jos buvo pri
verstas žiemą malkas kapo
ti, kad jos tegaudavo 500 
gramų duonos į dieną; kad 
jos gaudavo labai prastas 
drapanas.

“Bet kuomet pradėdavai 
jas klausinėti, tai abelnai 
jos pripažindavo, kad tos 
kempės buvo švarios, nors 
ir šaltos; kad jos kapodavo 
malkas tiktai dėl savęs; 
kad rusės moterys taipgi 
kapodavo malkas; kad jųjų 
duonos porcija buvo lygiai 
tokia, kaip ir rusių mote
rų, ir kad jųjų drapanos 
buvo tokios pat, kokias a- 
belnai nešiodavo rusės.”

Lenkai atsisakė dalintis 
duona su badaujančiais 
Pasirodo, kad pas tuos 

lenkus ponus nėra jokio 
žmoniškumo. Jiems kitų 
žmonių kančios nesvarbu 
ir nieko nereiškia.
Aldridge sako:

<1

“Vienu kartu lenkai nu
sigabeno busais beveik visą 
savo elito grupę už šešių 
dešimtų mylių už miesto 
pažiūrėjimui atida rymo 
lenkų kabareto. Tai įvyko 
tuomet, kada Teherane 
žmonės badavo, nes neturė
jo transportacijos priemo

nių atvežimui nuo laukų 
kviečių dėl duonos. Abudu 
anglų ir amerikiečių atsto
vai protestavo prieš lenkus. 
Jie gavo trumpą atsakymą 
ir pakvietimą dalyvauti to
je lenkų parėję. Atstovai 
atsisakė pakvietimą priim
ti.

“Kai pereitais metais 
Teherane buvo stoka duo
nos ir dėlei to kilo riaušės 
ir mieste nebuvo duonos vi
są savaitę, lenkai viršinin
kai atsisakė valgyti bile ko
kią kitą duoną, apart bal
tos! Laike tų riaušių Ame 
rikos atstovas stengėsi įti
kinti lenkus, kad jie dalį 
baltų miltų atiduotų sušel- 
pimui teheraniečių. Lenkai 
atsisakė duoti ir prie san
dėlio pastatė sustiprintą 
sargybą.

“Lenkai turėjo daug 
reikmenų, prisiųstų iš A- 
merikos. Ten buvo tokių į- 
vairių daiktų, kaip tonai 
miltinio pieno ir 3,000 porų 
guminių pirštinių. Ameri
kos atstovas bandė gauti 
atgal nors dalį to pieno, 
kad pagelbėjus badaujan
tiems iraniečių kūdikiams, 
bet jo reikalavimas buvo 
atmestas. Tuo tarpu kai ku-

Ponas

beveik 
pinigus 

praleisdavo pirkdami 
sinius daiktelius ir 
riausius menkniekius, 
rių buvo pilna viena 
šioji Teherano gatvė, 
gatvė net buvo 
‘Lenkų Koridoriumi.
Lenkų ponai anti-semitai
Toliau Aldridge nurodi

nėja:
“Kuomet apie 300 žydų 

vaikų buvo paruošta išsiun
timui į Palestiną, tai lenkų 1 
elitas, kuris buvo labai an- 
ti-semitiškas, padarė spau
dimą ant Irako valdžios, 
kad neleistų žydų vaikams 
važiuoti per Iraką pasieki
mui savo destinacijos. Tie
sa, tame lenkai buvo at
mesti, bet jie taip nuvilkino 
Irako valdžios nuosprendį, 
jog žydų vaikai buvo pri
versti važiuoti ilgu, labai 
sunkiu keliu per Basra į 
Indiją. Karachyje jie turė
jo imti laivą j ~ 
Taip jiems kelionė ėmė tris

auk- 
įvai- 

ku- 
gar- 

Ta 
vadinama , o

lenkų ponais ir jų darbais 
pasipiktino. Aldridge rašo:

“Iš pasipiktinimo ir 
spaudimo iš lenkų pusės, 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atstovas MacDonald 
rezignavo iš vietos. Jisai 
nuoširdžiai stengėsi pagel
bėti suvargintiems len
kams, bet tas užpykdė len
kus viršininkus. Jojo pava
duotojas Henry Weems su
sidūrė su tais pačiais ne
malonumais.

“Šitie faktai, kuriuos čio
nai paminėjau, yra tiktai 
keli. Talkininkų valdžių 
viršininkai žino jų daug 
daugiau, negu aš. Bet kiek 
atsimenu, tai prieš tokią 
lenkų elgseną užprotestavo 
tiktai Sovietų valdžia. Aš 
girdėjau iš daugelio ame
rikiečių sakant, kad jie no
rėtų pasakyti tiesą apie 
lenkus, bet, girdi, nieko ne
reikš, nes lenkai turi tokį 
Washingtone galingą blo
ką, j°g vistiek tiesa nebus 
paskelbta spaudoje. Aš tam 
netikiu.”

Tai šitokia istorija su 
ta “lenkų armija,” kuri pa
bėgo iš Sovietų Sąjungos ir 
atsisakė kariauti 
jos išlaisvinimą.

Nepamirškime, 
tuviški kryžiokai
na išvien su šituo lenkišku 
ponų elitu, kuris reikalau-

už Lenki-

kad lie- 
taipgi ei-

Lx^ Ja> kad po karo jiems vėl
_ . . , . . ’ priklausytu Vilniaus kraš-

menesius, gi per Iraką butų tas. ^qSu Grigaičiai, Lauč-
priklausytų Vilniaus kraš-

, j • i j • • . M tuo. TYLIA o Lt L UtLLAL
ėmę tik tris savaites. kos, §įmučiai ir Tysliavos 
Raudon. Kryžiaus atstovas jiems padeda sumobilizuoti 

pasaulio opiniją už atstei-pasipiktina lenkais
Amerikos Raud. Kryžius girną Lenkijos su paverg- 

irgi turėjo reikalą su tais tais svetimais kraštais.

ROCHESTER, N.Y
Susiorganizavo Tarybos' 

Skyrius

14 dienos vakare, Ge- 
D-jos patalpose, buvo 
Tarybos susirinkimas.

Cherney 
rast. J. 
rast. A. 
ižd. U.

vardas:

Kovo 
dimino 
antras 
Atstovų dalyvavo nuo seka
mų draugijų, kuopų ir kliubų: 
Nuo Gedimino, Černauskas ir 
P. Andrasunas; LDS 11-tos 
kp., A. Lekavičienė ir R. čer- 
nauskienė; LDP Kliubo, J. 
Druseikis ir J. Stančikas; LLD 
50 kp., R. Barauskas ir J. Ivo- 
naitis; Mezgėjų Kliubo, A. 
Ivonaitienė ir L. Totorienė; 
LDS 167 kp., E. Rochester, N. 
Y., P. Malinauskas ir L. Ba
ronas.

Išrinkta valdyba iš sekamų 
atstovų: pirm. Wm. 
(Černauskas), užrašų 
Evans (Ivonaitis), fin 
Lack (Lekavičiene), 
Braus (Barauskas).

Nutarta oficialis
Rochesterio Demokratinių Lie
tuvių Taryba. Tikslas — teikti 
medžiaginę paramą nuo karo 
nukentėjusiems Lietuvos žmo
nėms be skirtumo politinių ir 
religinių įsitikinimų. Rašantis 
yra tos nuomonės, jog Taryba 
ras didelį pritarimą Rocheste
rio lietuviuose.

Raportai, ko ir kiek surink
ta aukomis. J. Ivonaitis rapor
tavo, kad jau pasiųsta 300 sva
rų drabužių, pekiuota pas Be- 
kešius.

P. Malinauskai ruošia gerą 
siuntinį naujų ir vartotų dra
bužių. J. Stančikas yra nupir
kęs nuo (dry cleaners) valy
tojo 15 vienetų drapanų, pats 
pasiūs. Černauskai siuva tuzi
ną vaikučiams paltukų. K. 
Vaivada pridavė pundelį. L. 
Vaišnora, barzdaskutys, 646 
Joseph Ave., davė 6 tiesias 
britvas-skustuvus vertės apie 
$12 ir 9 papustus-diržus, ver
tės $7.

K. Žukauskas aukavo 3 
skustuvus, A. Morkienė auka
vo 3 dėžes geležčių (safety 
razors), J. Ivonaitis aukavo 2 
britvas, 3 rankenukes, setų 
naujų geležčių ir automatišką 
papustą. P. žirgulis aukavo 2 
britvas, vieną kliperį (mašinė
lę plaukams kirpti) ir Čer
nauskas 1 britvą.

ton Rd., 20 tiesių skustuvų 
jau baigia išgaląst; J. Andrus- 
kevičius aukavo 1 rankenukę 
ir geležčių.

Tai tokia pradžia Tarybos 
veiklos. Nutarta turėti pirmą 
draugišką vakarėlį, Gedimino 
D-jos patalpose, balandžio 1 
d., vakare. Bus gerų užkan
džių ir išsigert. Aukų prašome 
iš kalno Lietuvos žmonėms: 
prezervuoto maisto, kenuoto 
pieno, cukraus ir kenuotos žu
vies.

Svarstyta apie parengimą, 
koncertą-prakalbas ir organi
zavimą nuolatinių aukotojų 
kliubo. Sakysime, šeima duo
da pažadą, kad aukos į mėne
sį: 1 kenuką 
cukraus ir 1 
Sudarius kelis 
jančių šeimų,

pieno, 1 svarą 
kenuka žuvies, 
desėtkus auko- 
susidėtų daug

maisto kas mėnesis. Skaityto
jau, apsvarstyk ir duok savo 
vardą Tarybos valdybai!

Kitas Tarybos susirinkimas 
bus kovo 29 d., 8 vai. vakare, 
Gedimino D-jos patalpose. Ta
rybos iždin. R. Barauskas, bai
giant susirinkimą, sako: “Ma
ne išrinkote iždininku ir aš 
negaliu eiti namo be iždo.” 
Pradėjo su doleriu pradžiai, 
kiti nariai pasekė ir sudaryta 
iždas iš $8.

Rochesterio Demokratinių 
Lietuvių Taryba daro centra- 
linei tarybai ar komitetui se
kamus du

Pirmas, 
šaukimą 
buletino
kiek ko pasiųsta, kiek gauta, 
ko labiausiai reikalinga, įvar
dinant daiktus.

Antras, ^atspausdinti iškabų, 
sužymint reikalingų daiktų są
rašą, sakysime Laisvės biznio 
kalendoriaus formato, kad bū
tų iškabinta kiekvienoj kolo
nijoj susirinkimų vietoj.

Rochesterio Tarybos many
mu, tokios iškabos primintų 
kiekvienam, su kuomi galima 
prisidėti prie Lietuvai pagal
bos. Č.

pasiūlymus.
atspausdinti atsi- 

visoms kolonijoms 
formoje, pasakant,

Drauge skaitytojau: kai 
tik jūsų kolonijoj įvyksta 
koks nors svarbesnis įvykis-jiciuoiYcvo A uiivva, i\viYn liūto ovaiuvoiiio pjnio,

J. Stančikas, .barzdaskutys ( tuojau praneškite apie tai 
ir permanent wave, 560 Thurs- Laisvės redakcijai.Laisvės redakcijai.
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Pauliaus Raportas iš “Trijų 
Didžiųjų” Konferencijos

(Fel j etonas—pabaiga)
Pribuvęs sutarton vie

ton atradau savo pagelbi- 
ninką teheranietį didžiai 
susirūpinusį, dėlei to, kad, 
jo supratimu, salėje, ku
rioj atsibus konferencija, 
nesiranda tokios vietos, 
kur būt galima man tinka
mai pasislėpti. Raminda
mas savo prietelių, sakau 
jam: Jūs, gerbiamas pone, 
tuom sau galvos nedžiovin
kite. Tai mano paties rei
kalas. Jūsų uždavinys įleis
ti mane į salę pakol nieko 
joje nėra, o posėdžiui pasi
baigus, kuomet visi išsi
skirsto ir nuožiūros pavo
jus pranyksta, pranešti 
man. Tai viskas kas jum 
reikės atlikti.

Tolimesnis reikalas buvo 
apžiūrėti poziciją, kurioje 
konferencija atsibus ir su
sirasti tinkamą plyšį pasi
slėpimui, kuriame manęs 
negalėtų užtėmyti nei bud
riausia akis. Apžiūrėjus pa
talpą, pasirodė, kad tehe- 
raniečio susirūpinimas pa
sislėpimo vieta nebuvo be 
pamato. Nepatyrusiam to
kiuose užsiėmimuose, atro
dyti] visai neverta rizikuo
ti. Bet jūsų Pauliaus pasi
ryžimas patarnauti prona- 
cių reikalui nugali visokias 
kliūtis ir gresiančius pavo
jus.

Kokiom priemonėm ir 
kokioj vietoj pasitaisiau 
slėptuvę tėmyti konferen
cijos eigą, viešai skelbti, 
pakenktų jūsų Pauliaus to
limesnei darbuotei ant pro- 
nacinės dirvos. Todėl rei
kalo verčiamas palieku 
slaptybėje. Tiek galiu pri
dėti, kad ačiū tam, kad 
jūsų Paulius priklauso ne
ūžaugų veislei, tik apie to
kio didumo, kaip dr. 
gaitis, o klumpės dar 
žesnės ir už daktaro, 
tas duoda galimybės 
Pauliui įsisprausti į 
mažytį plyšį. Kaip matote, 
mėsos mažai, ale užtai pro
tas atsveria!

Mano prietelius tehera- 
nietis negalėjo atsistebėti, 
kad tokioj netikėtinoj vie
toj, galima surasti priemo
nę pasislėpti. Taigi jis la
bai pakilusiu ūpu ir sako 
man: Ponas Pauliau, jeigu 
visi pronaciai toki gabūs, 
kaip tu, tai jie tikrai užka
riaus visą svietą! Ant to 
jam atsakiau: Velnias ži
no apie pronacių gabumus 
kaipo kariautojų. Jie dau
giau bando prakeikti svie
tą, ne kaip užkariauti. Kai
po melagiai, tai pronaciai 
neturi sau lygių. Meluoja 
daug^ bjauriai ir labai gre
mėzdiškai.

• Pasiruošęs viską, pagal 
mano geriausį supratimą, 
atydžiai apžiūrėjau iš visų 
pusių savo “vietą” busimoj 
konferencijoj, ir pareiš
kiau teheraniečiui: Jei tik 
prakeiktas kosulys čia ma
nęs neužklups, tai jausiuos 
taip saugiai, kaip velnias už 
spaviednyčios.

Prieš pat konferencijos

Gri-
ma- 
tai 

jūsų 
visai

prasidėjimą, 
peržiūrėjau 
sios vasaros 
kurias turėjau 
kaipo nepavaduojamą šalti
nį “faktų” apie Maskvos 
nesvietiškus apetitus, pasi
ūloj imus, užmačias, grobi
mus ir daugybę kitokių 
smertelnų griekų.

Imant atydon “Naujie
nų” kaltinimus Maskvai su 
jos bolševizmu, jūsų Pau
lius patikrino diržo sveika
tą, kad netruktų, besijuo
kiant kaip pamatysiu kon
ferencijos pabaigoje bolše
vizmą svirduliuojant, kaip 
nupeštą gaidį. Bet konfe
rencijai prasidėjus jūsų 
Pauliaus entuzijazmas slū
go žemyn, kaip pradurta 
pūslė. Mat, buvau įsitiki
nęs, kad susirėmime vieno 
prieš du, pirmasis bus taip 
sulamdytas, kad visai ne
teks pirmiau turėto savo 
panašumo. Bet jūsų Pau
liaus nuostabai, gerbiami 
mano prieteliai, Teherano 
konferencija nebuvo veda
ma pagal dr. Grigaičio pro- 
ponuojamą programą ir ne 
pronacių įsivaizduotoj dva
sioje.

“Trijų Didžiųjų” konfe
rencija neturėjo jokio pa
našumo “Amerikos lietuvių 
tarybos” konferencijai, at
sibuvusiai Pittsburgh’e. 
Jeigu Pittsburgh’o konfe
rencijoj bolševizmo prakei
kimas buvo aukščiausiu 
siekiniu, tai Teherano kon
ferencijoj viešpatavo toks 
supratimas, kad mažiausias 
pasireiškimas bolševizmu 
nepasitenkinimo būtų buvę 
palaikyta šventenybės išnie
kinimu! Lygiai tokia pat 
nuodėme, kaip su nešva
riais batais laipiojimas ant 
altoriaus! Jei Pittsburghe 
trijų pronacių konferenci
joj visos pronacinės proble
mos buvo išrišta liežuvių 
pliauškojimu, tai Teherane 
“Trijų Didžiųjų” konferen
cijoj liežuvinė galybė ne- 
svėrė nieko.

Dabar tik supratau, kad 
mano veržimasis konferen- 
cijon, kaipo atstovo 
lietuviškų pronacių, buvo 
kvailas užsispyrimas, 
jeigu būtų ir pavykę, 
pronacių reikalas būtų tiek 
laimėjęs, kiek laimi garsi
nimas amerikonuose pro
nacinės bylos.

Nemalonus dalykas, bet 
jūsų Paulius, laikydamasis 
teisybės, priverstas yra ra
portuoti, kad “Trijų Di
džiųjų” konferencijoj brolių 
pronacių reikalas buvo pa
statytas ant lygių su tikrų 
nacių ir fašistų reikalais: 
visus šluoti nuo žemės, kai
po kenksmingą žmonijai 
brudą!

Mat, konferencijos daly
viai priėjo tokios išvados, 
kad palikti ožį čielą ir vil
ką sotų, nėra galima. Taigi 
konferencijos dalyvių ir li
kosi nutarta:, palikti bolše- 
vistinį “ožį” čielą, neapdra
skytą, o. pronacinį “vilką”

visos praėju- 
“Naujienas” 

pasiėmęs

nuo

Ne.s 
tai

li~ .. :"=
BOSTON, MASS.

ADAU A TL L 1050 WASHINGTON ŠT ArvLLŲ theatre — boston, mass.
TIK VIENĄ DIENĄ BUS RODOMAS

SEKMADIENĮ, KOVO-MARCH 26
Rodymas tęsis nuo 1 iki 10:30 p. m.

“Diary of a Nazi”
Tai nepaprastai Įspūdinga filmą, kurią privalo pama

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

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

alkaną. Konferencijos da
lyviai taip suprato, kad iš 
tokio jų nutarimo skriau
dos niekam nepasidarys, o 
naudos bus daug. Sako, 

pronacinis vilkas pastaugs, 
pastaugs kiek laiko ir nu
dvės! Paskui, girdi, koks 
nors Smetonos įpėdinis ga
lės pasisiūdinti sau futrą iš 
pronacinio vilko kailio.

Mat, yra žinoma, kad ir 
velionis Smetona, Dieve 
duok jam peklą, buvo pa
našiai padaręs: užgrobęs 
Lietuvos valdžią, pasmau
gė Krikščionių Demokratų 
pagimdytą geležinį vilką ir 
iš jo kailio įsitaisė sau fut
rą, kuri keršindama už pa
darytą skriaudą, nutykojus 
tinkamą progą, ir uždusino 
jo ekscelenciją.

Baigdamas raportą, pri
verstas pripažinti, kad 
“Trijų Didžiųjų” konferen
cijoj pronacių pralaimėji
mas pasiliko neužgydoma 
rona ant viso gyvenimo. 
Nežiūrint dr. Grigaičio en- 
tuzijastiškų raštų ir šauk
smų, kad Stalinui nereikia 
nusileisti, kad reikia iš jo 
viską atimti, jūsų Paulius 
girdėjo savo ausim, kaip 
Stalinui ne tik buvo pavė
linta, ale tiesiog patarta, 
kad niekur nepaliktų pro- 
nacizmo nei šniero! Sako, 
tu, Juozai, daboki, kad te
nai tavo pašonėse nei pro- 
naciniai, nei profašistiniai 
lizdai nesisuktų ir gyvatai- 
čių neperėtų.

Iš to prašosi aiški išva
da, kad nei pakštiniai, nei 
pronaciai, nei karpiniai 
profašistai Lietuvos žmo
gui kailio nelups!

Tai šitaip dalykai stovi, 
gerbiamieji. Nors jūsų 
Pauliaus kelionė į Teheraną 
naudos ir nedavė, bet, prisi
laikant teisingumo, jūsų 
Paulius ragina visus pro- 
nacinių organizacijų iždi
ninkus apmokėti sąskaitas 
teheraniečiui už Pauliui pa
tarnavimą. Kadangi tehe
raniečiui pinigų suma nebu
vo nustatyta, tai kiekvie
nas iždininkas gali išmo
kėti tokią sumą, kiek jam 
trūksta ižde pinigų. Tokiu 
būdu ir Pauliaus kelionė 
nebus visai be naudos.

Paulius.

Nashua, N. H.
Mirė Donaldas Mažeika, 55 

metų, kuris kovo 8 d. palai
dotas Lietuvių Laisvose Kapi
nėse. Sirgo 5 mėnesius, paliko 
nuliūdime žmoną — Marę ir 
du sūnus. Buvo iš Vilniaus 
krašto.

Kovo 11 d. mirė Williamas 
Kvaracejus, 75 metų. Palaido
tas 14 d. kovo Lietuvių Laisvo
se Kapinėse.

Iš Lietuvos paėjo Merkinės 
parapijos, Lankininkų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 51 ( metus, 
priklausė prie šv. Kazimiero ir 
Šv. Petro ir Povilo draugysčių. 
Paliko nuliūdime moterį ir du 
sūnus. Julius yra dentistas ir 
dabar tarnauja, armijoj, yra 
kapitonu, o antras sūnus dir
ba valdžios darbą. Buvo Lais
vės skaitytojas. Keleivį visada 
smerkė, kaipo neteisingą laik
raštį.

žmogus turėjo gerą vardą, 
tai ir laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių, 19 mašinų paly
dėjo į laisvus kapus. Lai jam 
būna lengva žemelė!

Serga drg. K. Barausko mo
teris, padaryta jai operacija 
ant rankos. Pradžioje buvo 
geresnė, bet gavo šaltį, kas vėl 
apsunkino padėtį. Ji yra Mo- 
rill ligoninėj, kambario No. 
103. Būtų gerai, kad draugės 
ir draugai aplankytų ją. Drau
gai Barauskai yra nuoširdūs 
žmonės, mūsų progresyvio ju
dėjimo, ir drg. Barauskienė vi
sada dirbo žmonijos labui, ko
voj prieš liaudies priešus.

J. Simutis. ,

Amerikos transportinis lėktuvas meta reikmenis 
Burmos raistuose kariaujantiems talkininkų kariams. 
Dėl transportacijos sunkumų, pirmu kartu išėję mū- 
šiuosna Azijos kontinente mūsų pėstininkai gauna 
maistą, amuniciją ir militariškus įrankius iš lėktuvų ir 
parašiutų.

Montello Žinios
Kas Pas Mus Veikiama

Kovo 11 dieną, Lietuvių Tau
tiško Namo svetainėje įvyko d. 
Jono Gasiūno "prakalbos. Jas 
rengė LDS 67-ta kuopa pagal 
Pirmo Apskr. direktyvą. Ka
dangi mūsų kolonijai pasitai
kė šeštadienio vakaras, tai 
žmonių susirinko nelabai daug. 
Bet tie, kurie atsilankė, buvo 
pilnai patenkinti kalbėtojo nuo
sekliais aiškinimais.

Drg. J. Gasiūnas, L. Darb. 
Susivienijimo veikiantis sekre
torius pasakė įdomią prakalbą. 
Pradžioje savo kalbos išaiškino 
šio pasaulinio karo abelną si
tuaciją, atskirai pažymėdamas 
kiekvieną karinių jėgų frontą. 
Aiškiai nupasakojo naminio 
.fronto padėtį, nurodant kaip 
tūli nacių šalininkai bando vi
sais galimais būdais trukdyti 
apsigynimo darbams. Nupeikė 
lietuvius Hitlerio garbintojus, 
kurie ardo lietuvių vienybę. 
Baigdamas savo kalbą, kvietė 
įstoti į Lietuvių ' Darbininkų 
Susivienijimą ir į kitas progre- 
syves organizacijas. Užbaigęs 
kalbą rimtai atsakinėjo keletą 
klausimų. 

* * *
Po prakalbų pirmininkas A; 

Sauka paprašė publikos pasi
likti svetainėje, sakė būsiąs 
draugiškas pasilinksminimas. 
Minėtą vakarą nemažai išpar
duota neseniai išleistų brošiū
rėlių. 

* * *
Kovo 12 dieną, toje pačioje 

svetainėje įvyko masinis susi
rinkimas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus vajaus reikalu. Mon- 
tellos Lietuvių Suvienytų Drau
gijų Bendras Komitetas šaukė 
tą susirinkimą su tikslu, kad 
sukelti fondą Raudonajam 
Kryžiui.

šiam svarbiam įvykiui buvo 
užkviesti ir dalyvavo miesto 
oficialai ir Raudonojo Kry
žiaus Karinio Fondd viršinin
kai. Taipgi dalyvavo Liuosybės 
Choras ir Moterų Apšvietos 
Kliubo dainininkių grupė.

Tos dienos programa buvo 
gerai sutvarkyta, todėl laikas 
nebuvo bereikalingai gaišina
mas. Visų pirma Liuosybės 
Choras, vadovaujant Geo. Ste
ponavičiui, padainavo Ameri
kos himną ir vieną lietuvišką 
dainą. Po tam Moterų Apšvie
tos Kliubo dainininkių grupė, 
akompanuojant Geo. Stepona
vičiui, padainavo porą gražių 
dainų, kurios publikai patiko.

Po dainavimui prasidėjo pra
kalbos. Angliškai kalbėjo šie 
asmenys:

Lorenz Dohl, Jr., Karinio 
Fondo pirmininkas aiškino 
Raudonojo Kryžiaus nuveiktus 
darbus ir kvietė visus remti.jį, 
kad pagreitinti karo laimėji
mą. (

Leo. Clancy, miesto kasie- 
rius, kalbėjo beveik toje pačio
je prasmėje apie Raudonojo 
Kryžiaus finansinę paramą ir 
tt.

Mrs. Arthur L. Willis, vieti
nio distrikto Karinio Fondo 
pirm-kė savo kalboje nurodė, 
kaip Raudonojo Kryžiaus pas
tangomis yra suteikiama daug 
pagelbos kariniame arba na
miniame fronte.

Adv. Samuel Yaffe savo kal
boj išrodinėjo, kaip yra svar
bu išlaikyti vienybę naminiame 
fronte ir kaip tūli valdininkai 
•bei pietinių valstijų reakcijo- 
nieriai, prisidengę patrijotiz- 
mu, stengiasi paardyti tą vie
nybę, kiršindami baltuosius 
prieš negrus, krikščionis ptieš 
žydus ir tam panašiai.

Po jo kalbos, tvarkos vedė
jas pakvietė draugijų .pirmi
ninkus, kad išreikšti savo min
tis kaslink Raudonojo Kryžiaus 
ir karo rėmimo. Lietuviškai 
kalbėjo šie asmenys:

Julia Stigienė kalbėjo apie 
Tarptautinę Moterų Dieną ir 
jos reikšmę. Paminėjo daugelio 
metų moterų kovas dėl civilių 
teisių. Aiškino šių dienų mote
rų sunkią ir garbingą užduotį, 
įturią atlieka karo frontuose ir 
naminiame gyvenime.

Jonas Vaitekūnas linkėjo vi
siems gero pasisekimo visuose 
darbuose.

Antapas Tamulevičius aiš
kiai papasakojo žmonių pasi
aukojimus laimėjimui šio ka
ro. Sakė, jog kiekvieno žmo
gaus esanti užduotis pirkti ka
ro bonus ir aukoti Raudona
jam Kryžiui.

Jonas Kukaitis linkėjo viso 
gero tiems, kurie darbuojasi 
žmonijos gerovei.

William Zinkevičius liūdnai 
paminėjo žmonių nelaimes, ku
rios paeina nuo karo. Liepė bū
ti drąsiems, jeigu prisieina nu
kentėti dėl žmonių gerovės. 
Pasmerkė tuos, kurie pataikau
ja priešams ir trukdo progre
są.

Jonas Vaitaitis pasiūlo, kad 
choro mokytojas pasakytų ką 
nors apie muziką.

George Steponavičius beša- 
Jiškai kalbėjo apie muziką ir 
jos vertę. Nurodė, kaip yra 
svarbu palaikyti chorai arba 
dąinininkų grupės tarpe Ame
rikos lietuvių.

Antanas Sauka tvirtino, kad 
lietuviai visur ir visuomet 
daugiau darbuojasi ir finansi
niai paremia kiekvieną labda
ringą atsišaukimą, negu kitų 
tautybių žmonės.

George Shimaitis suminėjo, 
jog karo metu žmonės daugiau 
dirba ir daugiau aukoja, idant 
greičiau nugalėti priešą.

Kazimiera Čereškienė prie
lankiai išsireiškė linkui Raudo
nojo Kryžiaus ir paminėjo, 
kad Moterų Apšvietos Kliubas 
aukojo dešimtį dolerių.

Kada visų kalbos užsibaigė, 
B. L. Petrikaitienė perskaitė 
aukotojų vardus ir po kiek kas 
davė. Viso suaukojo apie du 
šimtu dolerių. Turiu tiesą pasa
kyti, jog sekretorė Petrikaitie-

korteles ir kito-

Bartkienė ir P. 
aukojo visokių

ne labai gražų darbą atliko, su
rašydama visų aukotojų vardus 
ir išduodama 
kius ženklus.

Draugės D.
Mickevičienė
valgių dėl užkandžių.

čia paduodu draugijų ir par 
vienių žmonių vardus, kurie 
aukojo Raudonajam Kryžiui:

Brockton o Lietuvių Piliečių 
Draugija $25.00.
• Lietuvių Moterų Apšvietus 
Kliubas $10.

Liuosybės iChoras $10.
Po $5: LDS 67 kuopa, J. Si- 

daras, Crystal Bottling Co., L. 
Taut. Namo Draugovė, Albina 
Miknis, Vincent Miknis, Peter 
Stiga, Antanas Tamulevičius, 
George Shimaitis, Kasper Cha- 
palionis, Antanas Biliūnas, 
John Varžo ir Joseph Shorn ek.

Marion Gutauskienė $4.-'
Po $3: Antanina Kangiserie- 

nė, Antanas Charkesas ir A- 
dolf Kelley.

Po $2: Markus Sklut, Tho
mas Bartkus, Dominikas Pago
jus, Benjaminas Kakštis, John 
Stočkus, Anna Stočkus, Elsie 
Zaleskio, Simonas Vismanas, 
Mary Valant, George Stepo- 
nauskas ir Povilas Baronas.

Po $1: Vincent Zinkevičius, 
Barbora Gutkauski, Kazimiera 
čereškienė, Walter Kelley, 
John Vaitaitis, Samuel Yaffe, 
Ralph Dirvinsky, Betty Louise 
Petrick, William Ambrose, 
Mary Banevich, Walter Yur.ke- 
vich, Anna Klimas, Anna Nor
vaišienė, Mary Urbonienė, Sta
sys Baronas, Beatrice Orentas, 
Mrs. Rose Walent, Anna Vai
tekūnas, Anna šūkis, Stephen 
Kleinauskas, Kazimieras Rau- 
kis, Kazimieras Vasil, Marcel
la žalukas, Frank Markevich, 
Eva Markevich, Anna Shilaus- 
kis, Jonas Kukaitis, Joseph 
Stripinis, Carolina Zlotkus, Jo
nas Vaitekūnas, Leon Letuka, 
John Grigas, Kazimieras Lai
ma, Mary Tamulevich, Joseph 
Raštikis, Mary Patsus, John 
Vaitekūnas, Paulina S. Micke- 
vich, Alex J. Mickevich, B. A. 
Lukas, Mrs. Arnold Laukka- 
nen, John Andrejus, Grasė 
Budrikis, William Gelusevich, 
Joseph Kiaunis, Elsie Zalesky, 
Julia Stiga, W. Yurkevich, Jo
seph Kaminskas, W. Gesevich.

Lorraine Patrick 50c.
Viso sykiu pasidaro $190.50.
Suvienytų Draugijų Bendras 

.Komitetas širdingai taria ačiū 
visiems aukotojams už tokį lab
daringą pasirodymą.

X. Kareivis.

Philadelphia, Pa

Paterson, N. J
Kovo 5 d. LLD 84 kp. buvo 

surengus prakalbas. Kalbėtojas 
buvo drg. D. M. šolomskas iš 
Brooklyno, kuris pasakė gana 
gerą prakalbą apie Lietuvą ir 
jos žmonių pasirįžimą išvyti 
vokiečius įsiveržėlius iš Lietu
vos.

Antru atveju kalbėjo apie 
pasaulinę situaciją ir Jungti
nių Tautų .karą prieš fašizmą.

Drg. D. M. šolomsko prakal
bos publika taip atydžiai iš
klausė, kaip retai kada pasitai
ko tarpe lietuvių toks ramus 
užsilaikymas. Pertraukoje bu
vo renkamos aukos dėl lietuvių 
raudonarmiečiam pundelių pa
siuntimo. Aukų dėlei pundelių 
surinkta $49.56. Atėmus pra
kalbų surengimo lėšas, punde
lių komitetui pasiųsta $43.28.

Aukotojų vardai.
Po $5 aukavo: K. Aučienė, 

P. ir O. Denniai, J. ir S. Bim
bai, R. Aučius, V. Gudaitis.

Po $2: S. Vilkas, P. Sakat, 
P. ir Mrs. Augučiai.

Po $1: C. Skarbalienė, M. 
Bingolienė, M. Padriezienė, K. 
Ivanauskas, V. Krimas, S. Sa- 
dukas, K. 
Ragauskas, J.
ir M. Aliukoniai, J. Rėklys, J. 
Pocius, M. švedas, G. Latvis, 
M. Padriezas ir V. Bingelis. 
Smulkių $2.56.

Varde lietuvių raudonarmie
čių ir partizanų tariu širdingą 
ačiū I

Kovo 11 d. Patersono Lietu
vių Moterų Kliubas surengė 
vakarienę Raudonojo Kryžiaus 
naudai. Pati vakarienė buvo 
rūpestingai prirengta ir gaspa- 
dinėms už tai reikia atiduoti 
kreditas. (Vyriausia gaspadinė 
buvo sena veikėja Jociuvienė.) 
Bet publikos, tai dėlei tokio 
svarbaus reikalo, atsilankė ma
žokai, tik 49 ypatos. Kiek pelno 
liko nuo vakarienės, neteko su
žinoti. Po vakarienės buvo ren
kamos aukos dėlei R. K. ir bu
vo surinkta $44 su centais. 
Taipgi buvo išleista trys 
nos.

A. Leikienė aukavo 
gražiai apmegstą abrūsą, 
pelno davė virš $7.00.

D. Sinkauskienė aukavo na
mie keptą pyragą, kuris pelno 
davė virš $6.

M. Jociuvienė aukavo mote? • 
rim prie krūtinės prisisegti sa
gą, kuri pelno davė virš $5.00.

Nors publikos nedaug buvo, 
bet dėlei R. K. padaryta gra
žios paramos. Laike vakarienės 
Train is, Ragauskas, studentas 
Jokubauskas ir J. Bimba pasa
kė po prakalbėlę. Taipgi, ang
liškai kalbėjo R. K. atstovas F. 
Halsher. Moterų Kliubas ir 
R. K. visiems, kas tik kuo pri
sidėjo prie padarymo pelno, 
taria širdingą ačiū! J. Bimba.

Padriezas, K.
Matačiūnas, S.

dova-

labai 
kuris

Jau buvau rašius, kad yra 
pagaminta blankos sveikini
mui Raudonosios Armijos žy
gių. Blankos su sveikintojų 
vardais bus sujungtos į knygą 
ir užvardinta “Draugiškumo 
Knyga,” kuri bus pasiųsta į 
Sovietų Sąjungą, kaipo istori
nis dokumentas.

Su sveikinimais prisidėjo se
kami :

Po $1: J. Rainis, A. Smitas, 
J. Smith, S. Reikauskas, A. 
Galkus, R. Merkis, P. Puodis, 
M. Jocienė, Butvilą, L. Zig- 
mantavičius, M. Abraitienė, P. 
Navalinskienė, Leščiuvienė, A. 
Paulukaitis, E. Walašynas, A. 
Bakšys, M. Mitchell, P. Kuo
dis, Jos. Stankus, P. Bačans- 
kas, W. Palepienė, B. Miliaus
kas, W. Shapran, V. Urbienė, 
G. Bagpčienė ir F. Lašinskas. 
Kitų vardai jau paskelbta pir
miau.

Organizacijos sveikina:
Lietuvių Moterų Kliubas su 

$10.
Liet. Darb. Susivienijimo 5 

kuopa su $5.
ALDLD 10 kp. su $4.
Vienybės Komitetas su $5.
Viso $70.. Visiems aukavu

siems tariame širdingai ačiū.
J. Shapran.

Chester, Pa.— Kilo strei
kas prieš Sun laivastatyk- 
las, be unijos leidinio.

London. — Susivedė Ju
goslavijos buvęs karalius 
Petras su Graikijos ex-ka- 
ralaite Aleksandra.

Sirguliuoja Prezidentas
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas vėl susirgo slo
gomis.

Šių metų pradžioj jis sir
go gripu, ir daug laiko pra
ėjo, iki jis tada pasveiko.

Prezidentas žymiai sulie
sėjęs.

Nacių pastumdėlių val
džia Vengrijoj masiniai a- 
reštuoja visus laisvesnius 
politinius vadus.

B? F
S:-:':

Oi® J

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

Dėlei tos Šaunios išžiūros p. 
Whiteman nešioja Adam 

Executive skrybėlę už $7.50.
Kiti stiliai iki $10
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(Tąsa)
— Koks bukas žmogus! Visko tau per 

akis duota, o proto maža... Paimk, pa
vyzdžiui, save ir mane, loky tu kreiva- 
koji! Ko mums vaidytis, -pasakyk, mel
džiamasis? Ir tave, ir mane dvarinin
kas tyko į jungą įsprausti — ir veja ligi 
septinto prakaito. Išeina, jog nelygu 
lenkas lenkui. Bet vis dėlto jie dvarinin
kai, velnias griebtų! Yra ir tokių bekel- 
nių, kaip tu!

Valstietis klausėsi nepasitikėdamas.
— Ko gero, būdamas dvarininkas, taip 

pat segtum rimbu ne blogiau kaip po
nas Zajončkovskis. Pats, sakais, nekal
tas, o vis badai nosį — “kvailys, girdi, 
kaimo avinas, o aš, vadinasi, protingas.” 
Savo honorą rodai...

Pšigodskis pasikėlė ir atsisėdo ant 
grėdų. Kelias sekundes niauriai žiūrėjo 
į bendrakalbį, paskum nusišypsojo.

— Keistuolis žmogus! Aš gi tau ge
ruoju, o tu ir užsigauni....

— Tai kvailį, taip pat lokį geruoju va
dini?

— Užteks, tėveli! Tu kimbi prie mano 
žodžių, o giliau nežiūri!

Iš po grėdų išlindo nuskusta galva, ir

— Na, ir atkaklūs jūs, pone Pšigods- 
ki! Iš tokio jaučio norite lenktynių ku
meliuką padaryti! Chi-chi-chi! — ir la
pės akių savininkas išlindo iš po grėdų, 
po kuriais miegojo.

— O koks tavo šuniškas reikalas? — 
ramiai atsakė valstietis, supratęs lenkų 
kalbą.

Pšigodskis taip pat nedraugiškai su
šnairavo į vinklų žmogų nuo purvo pa
juodusia vasarine eilute ir sutrintu kak
laryšiu.

— Man visur yra reikalas, todėl aš...
— Sukčius ir apgavikas! — vietoje 

pabaigė skambus jaunuoliškas balsas 
kameros kampo.

— Tu, šunyti, tyliau, jei ne... — 
žmogus reikšmingai mostelėjo ranka.

Šalia Pšigodskįo gulėjęs pagyvenęs, 
išblyškęs, lieso veido darbininkas įsikišo 
į susišaudymą:

— Su kumščiais atsargiau, pone Dze- 
bekai. Pšeničekas tiesą pasakė. Faktas, 
juk tu šioje kameroje visus prasčiokus 
apvalai.

io 
iš

— Aš? Apavalau? — Ir Dzebekas įsi
kišo ranką į kišenę.

Kamera seniai pabudo, tačiau tik da
bar pradėjo judėti. Ir šiame judėjime 
Dzebekas pajuto aiškų grasinimą.

— Kaip tu manai, Patlajau, ko jis 
kiekvieną kartą, kai tik jam primina 
uodegą, kiša ranką į kišenę? Nugąsdinti 
nori, ar ką, o gal toks pagoniškas papro
tys? — paklausė Pšigodskis kaimyną.

— Aš žinau, jis ten turi nepavojingą 
skustuvą, — tarė jaunuolis iš kampo, 
aūdamasis batus.

Paskum jis vikriai atsistojo ir, ženg
damas per gulinčius ant grindų, priėjo 
prie Dzebeko. Tatai buvo aukštas bal
taplaukis vaikinas, kepėjo darbo drabu
žiais. Policija jį sulaikė darbo metu, kai 
jis su peiliu puolė šeimininką, sumušusį 
dešimties metų mokinį. Šeimininkas iš
sisuko tik truputį įdrėkstas, tačiau Pše- 
ničeko laukė teismas.

— Parodyk, ką ten turi! — sušuko jis 
Dzebekui.

Kamera nutilo. Tuo metu per korido
rių nubėgo kažkoks sargas. Paskum pa
sigirdo sunkių batų trypimas.

Atidarė kameros duris. Ant slenksčio 
stovėjo niekam nežinoma uniforma ka
rininkas. Jo užpakalyje —keli kareiviai. 
Išgąsdintas kalėjimo viršininkas vartė 
suimtųjų knygą. Pšigodskis greitai at
sistojo. Tarp kareivių jis pažino savo 
brolį Adomą, o karininkas buvo tas pats 
ponas, kuris jam siūlė įstoti į lenkų le
gioną.

— Čia, pone kapitone, už sukilimą su
laikyti valstiečiai, — vokiškai murmėjo 
kalėjimo viršininkas.

— Tatai už Zajončkovskio šieno pa
grobimą? — paklausė Vrona.

— Taip, taip.... Be to, septyni cukraus 
fabriko darbininkai....

— Žinau.
— Keli žmonės už įvairius nusižengi

mus. Tarp jų du lenkai. Vienas iš jų — 
Dzebekas, kaltinamas už apgavystę ir 
šantažą, ir Pšigodskis, pastarasis ypa
tingoje komendantūros žinioje.

— Žinau, — Vrona žvilgsniu jau už
čiuopė Pšigodskį.

— Visi, kiti už smulkmenas. Tarp jų 
vienas nepilnametis ----- Pšeničekas.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.
Kovo 13 dieną, 155 Hunger

ford St., ALDLD 68 kp., įvy
ko susirinkimas. Tvarkos vedė
ju išrinkta drg. Giraitiene.

V. Brazauskas, kaipo vienas 
iš Raudonojo Kryžiaus Lietu
vių Skyriaus delegatų, išdavė 
raportą, pažymėdamas, kad 
fašistai, rengdami 26 metų ne
va Lietuvos paminėjimą, ne- 
legališkai panaudojo Raudo
nojo Kryžiaus Lietuvių Sky
riaus vardą. Susirinkimas pa
geidavo, kad būtų užprotes
tuota, kad daugiau tokių ne
sąmonių neįvyktų.

Pundelių siuntimo komisija 
raportavo, kad visos pastan
gos yra dedamos dėl punde
lių siuntimo lietuviams, kurie 
randasi giliau Sovietų Sąjun
goje.

Prakalbų komisija raporta
vo, kad prakalbos įvyko pa
sekmingai, aukų surinkta 100 
dolerių. Tik buvo paskelbta, 
kad prakalbos buvo rengiamos 
ALDLD 68 kuopos ir moterų 
«kuopos, bet moterų kp. nebu
vo garsinta ir pirmininkas nei 
per prakalbas nieko neužsimi
nė. Atrodo, kad pastaba komi
sijai buvo vietoje, 
buvo prakalbos 
bendrai, tai reikėjo 
ti bendrai.

Drg. Bernotienė
kad Vilnies kalendorių, 1944 
metų, išplatino 90. tai smagu 

. kuopai tokią darbščią draugę 
turėti, kaip Bernotienė. Iš iž
do paaukota dėl Raudonojo 
Kryžiaus $5 ir dėl Russian 
War Relief $15.

Russian War Relief

nes jeigu 
rengiamos 
ir garsin

raportavo,

kiek išgali prisidėti prie šio 
garbingo darbo. Jeigu ne dra
panomis, tai pinigais. Kiekvie
no susipratusio lietuvio yra 
pareiga paraginti visus savo 
pažįstamus, kad prisidėtų su 
auka, pagal išgalės. Hartford 
Russian War Relief pageidau
ja suaukoti drapanų 10 tonų 
ir kaip greitai bus surinkta, 
tai taip greitai bus išsiųsta į 
Sovietų Sąjungą. Kiekvienas 
Amerikos lietuvis, kuris skaito 
laikraščius ar klausosi per ra
diją pranešimus iš Sovietų 
fronto, tai žino, kad kiekvieną 
užimtą kaimą nuo fašistų ran
da nuteriotą, apiplėštą ir al
kanų, todėl virš minėtos aukos 
yra labai reikalingos. Drapa
nas surinkę atneškite į ar
čiausią ugniagesių stotį, arba 
tiesiog į Russian War Relief, 
358 Asylum St., Hartford, 
Conn.

Kovo 17 dieną, 155 Hunger
ford St., įvyko Jono Rama
nausko išleistuvės. Draugų bei 
draugių susirinko nemažas bū
relis. Bevalgant buvo pakvies
ta keletas iš svečių išsireikšti 
savo mintis. Jonas Ramanaus
kas išeina į Dėdės Šamo laivy
ną. Jonas Ramanauskas nuo 
pat mažystės dalyvavo su Lais
vės Choru; jis puikiai atsižy
mėjo smuiką grieždamas. Bai
giant užkandžiauti drg. Ma- 
kaveckas pakvietė Joną Ra
manauską, kad išvykdamas iš
sitartų savo mintį. Jis, atsisto
jęs, pasakė, kad pasaulis virs
ta aukštyn kojomis, o mes va
žiuojame jį taisyti ir bus su
taisytas ant naujų pamatų, o 
paskui vėl būsime visi kartu 
ir Laisvės Chore dainuosime 
laisvas dainas.

Jam buvo suteikta pinigiš-

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choro Žinios

Lyros Choro susirinkimas 
įvyko kovo 10 d. ir buvo gana 

| pasekmingas dėl tokios mažos 
grupės. Prisirašė viena nauja 
narė Alice Wengel.

Kadangi dabar ižde randasi 
pinigų ir šį mėnesį eina Raudo
nojo Kryžiaus vajus, tai buvo 
nutarta ir paaukauta $10 tam 
reikalui. Ligoninei, kuri naujai 
pastatyta specialiai dėl sugrįžu
sių sužeistų kareivių, paskirta 
$10, taip pat aukojom $5 dėl 
pasiuntimo lietuviams kovoto
jams pundelių.

Per keletą mėnesių mūsų na
rės prastai lanko pamokas ir 
tas padaro sunkumą mokytojai 
Aldonai Wilkelis. Jinai visados 
būna į laiką ir energingai 
stengiasi, kad mes gražiai su
dainuotume. Mes nutarėm pa
mokas turėti į laiką ir prašo
me, kad daugiau merginų ir 
jaunų moterų ateitų dainuoti. 
Kas pasidarė su tom lyrietėm, 

dainuodavo — 
Bertha Butkus

Worcester, Mass.
Susiorganizavo Demokratinių 

Am. Lietuvių Taryba
Sekmadienį, kovo 12 d., 

organizacijų išrinkti atstovai 
laikė savo susirinkimą ir suda
rė pastovų komitetą Lietuvos 
šelpimo reikalamas ir rėmimui 
mūsų šalies abelnų karo laimė
jimo pastangų.

Susirinkę išrinko komitetą 
iš šių draugų: J. Bakšys, M. 
K. Sukackienė, M. šiupenienė, 
M. Kizienė ir J. Skliutas. Kaip 
organizacijos, juos skirdamos, 
taip jie, priimdami darbą, pil
nai supranta jo didelę atsako
mybę ir jie dirbs energingai ir 
pasitikime, gaus demokratinės 
lietuvių visuomenės Worceste- 
ryje pagalbą, kaip Amerikos 
karo laimėjimo reikaluose, taip 
ir šelpime Lietuvos žmonių.

Nutarta laikyti Dem. Tary
bos susirinkimai kožno mėne
sio pirmą sekmadienį. Nutarta 
turėti gražų bankietą ir kon
certą su dovanomis, balandžio 
30 dieną. Užregistruota gra
žiausias Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugystes parkas pikni
kui, birželio 25 d.

Nutarta atsišaukti per spąu- 
dą ir žodžiu į visus geros va
lios Worcesterio lietuvius, kad 
jie prisidėtų pinigiškai ir įvai
riomis kitomis aukomis pašal
pai Lietuvos, kad sudarius 4- 
rių tonų dovanų siuntinį Lie
tuvos žmonėms. Nutarta atida
ryti drabužių ir kitokių dova
nų centrą Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugystės svetainėj, 
29 Endicott St.

Drabužiai priimami ir dėvė
ti, jeigu jie tik yra geri. Sto
tyje jie bus peržiūrėti, sutvar
kyti, sudėti ir pasiųsti. Pra
šome visų paramos, kas tik ką 
galite, paaukokite, pagelbėki- 
te savo broliams ir seserims! 
Jeigu kam neparanku pačiam 
į stotį pristatyti, tai prašome 
svetainėj palikti žinią, o komi
tetas pasiųs mašiną, kuri jūsų 
daiktus paims.

Tiesa, daugelis renka daik
tus, kad juos pasiuntus tiesiai 
savo giminėms, bet dar iki ga
lutinai Lietuva bus išlaisvinta 
ir tas galima bus padaryti, tai 
daug laiko prabėgs. Lietuvių 
Pašalpos Komitetas su žinia 
vyriausybės ir apsauga pasiun
čia dovanas lietuviams, gyve
nantiems giliau Sovietų Sąjun
goje. Jau gauta padėkavonės. 
už pirmesnius siuntinius. Da
lis jų pasiekė ir Lietuvą, jos 
partizanus. Todėl, visi ir visos 
padėkit lietuviam šioj sunkioj ' 
jų gyvenimo valandoj. M.K.S.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Laisvės Kapinynas ren

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

ROCHESTERN. y.
Pietūs Amerikos Raudonojo Kry

žiaus naudai. Sekmadienį, March 26 
d., 1 vai. po pietų, Gedcmino salė
je, 575 Joseph Ave. Rengia šešios 
pažangios Lietuvių Draugijos, 
remkite savo atsilankymu. — 
Chcrney. (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, i (69-71)
I_________________________

WILKES-BARRE, PA.
Labai svarbios prakalbos įvyks 

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

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

(69-71)

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 
NEAPSIVEDE. Sekant lošimą, bus 
draugiškas pasilinksminimas. Kvie
čiame dalyvauti. įžanga 55c asme
niui. L. T. Ratelio Rcng. Komisija.

(69-71)

Pa-
Wm.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

ar moteries ne jaunesnes kaip 25 
m. ir nesenesnės 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, 1.1 colių aukš
tumo. Nerūkau ir nevartoju svaiga
lų. Esu laisvų pažiūrų, turiu val
dišką darbą ir nuosavybę. 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 našlės, nuo 30 iki 40 m. amžiaus. 
Pageidaujama, kad vientik lietuves 
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)

Per Dang

dėl tamsta pas mane nebe- 
pehki? Jau kuris laikas 
tamsta eini pas mano kon
kurentus. Aš net nesupran
tu, kuo tai užsitarnavau?” 

Pirkys: “Bet aš žinau.” 
Prekys: “Kuo, būtent?” 
Pirkys: 'Tik atsiminkite, 

kad atsiuntėte man sąskai- 
l ,, n

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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.
Blokai nuo Howes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergrcen 4-9508

pamokos įvyks- 
Clair 
kuri

kurios seniau 
Bertha Klimas, 
ir kitomis?

Lyros Choro
ta kas penktadienis, St. 
Recreation svetainėje, 
randasi ant St. Clair Ave., tar
pe 62 St. ih 63 St. Būkite kaip 
8:30 vai. vakare. Ella Ross.

—Suomijos komandierius 
Mannerheim nesitiki at
remt Sovietų, kaip jis “po 
sekretu” sakęs suomių val
džiai.

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 šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

Draugai ir drauges, dabar 
eina po visą Ameriką vajus 
—drapanų rinkliava. Kiekvie
no lietuvio yra pareiga nors

sumetė $71.
Laimingo pasisekimo Jonui 

Ramanauskui!
F. J. Repšys.

1
10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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

nų ir Dukterų Salėj, 29 Endicott 
St., įvyks šauni silkių parė. Bend
rai ruošia 155 ir 11 ALDLD kuopos. 
Pradžia 5 vai. vak. Prašomo daly
vauti, mes iš anksto užtikrinam, 
linksmų, malonių-visapusiai patenki
nantį laiko praleidimą. — Rengėjai.

(69-71)
HARTFORD, CONN.

Moterų ALDLD Kliubas rengia 
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. Jžanga 
75c. Kviečiame visus dalyvauti.

(69-71)

ELIZABETH, N. J.
Filmininkas' George Klimas rodys 

krutamas paveikslus—KUPROTAS 
OŽELIS ir ČIGONAI. Kovo 25 d., 
Liet. Liberty Hali, 269 Second St., 
7:30 v. v. Įžanga 50c asmeniui, 
įskaitant taksus. LDS 33 kuopa ma-' 
Joniai kviečia vietinius ir iš apylin
kes dalyvauti. (69-71)

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

Liet. Draugijų Svetaines 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

(t.

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

vai. dieną. Ruošia Demokratinių w 
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 kalbės mūsų mieste.

(69-71)
SO. BOSTON, MASS.

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

(68-76)

ateinantį 
po pietų, 
nedėldie- 
dalyvauti

F. W. SHALINS
(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.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

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

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

OPTOMETRISTS
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-8342

«*«■
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Penktas PuiMpU

Raudon. Armija Šturmu 
Užėmė Pervomaiską

uosto. Ni- 
rytiniame 

žiočių, ne-

gerai, kad šiemet daugiau pa
siūtume.

Dabar yra renkami drabu
žiai dėl Sovietų Sąjungos žmo
nių, nukentėjusių nuo karo. 
Nors savaitė rinkimo buvo pa
skirta nuo 13 iki 20 dd. kovo, 
bet drabužiai visas laikas yra 
ir bus priimami, tik pageidau
jama, kad jie būtų švarūs ir 
galima būtų dėvėti. Pristatyki
te į RWPv Centrą, 358 Asylum 
St., o katriems patogiau, 
i Laisvės Choro namą, 
Hungerford St.

Taipgi reikalinga talka 
vimui drabužių, gaunama
dėklų kavhlkai, taisyti seni ir 
sukrauti į dėžes. Taipgi prašo
ma siųsti dėžutėmis, ant kiek
vienos dėžutės yra surašąs, ką 
galima siųsti ir jos pripildy
mas atsieina nedaug, tik $3. 
Tai labai gražus ir prakilnus 
darbas, kas tą padaro, nes tai 
eina pagelbai Sovietų Sąjun
gos žmonių, jų tarpe ir lietu
viams, kurie pasitraukė iš Lie
tuvos, kada ją užpuolė naciai. 
Baksiukų (dėžučių) galima 
gauti virš minėtu antrašu.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BERNIUKAI,
Lengvas fabriko darbas, 

Gera alga. Nuolat.
LEOPOLD SONN, 
62 West 14th St.

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

N. Y. (11-tos lubos)
(71)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
jevo, geležinkelių centro ir 
Juodosios Jūros 
kolajevas stovi 
šone Bugo upės 
toli tos jūros.

Į šiaurvakarius sovietinė 
kariuomenė užėmė Bar ge
ležinkelio stotį, 37 mylios 
nuo pirmiau atvaduotos 
Vinnicos, ir apvalė nuo vo
kiečių visa Žmerinkos - Mo
gilev Podolskio geležinkelį.

LINKUI LENKIJOS
Lenkijos - Vakarinės Uk

rainos fronte raudonarmie
čiai atėmė iš nacių Brody, 
50 mylių į rytus nuo Lvo
vo didmiesčio, nepaprastai 
svarbaus geležinkelių cent
ro. Čia jie užėmė ir kelias 
kitas gyvenamąsias vietas.

Sovietai permeta vis dau
giau tankų ir motorinių 
kanuolių per Dniestro upę 
į Bessarabiją, Moldavijos 
Sovietinėn Respublikon, iri ja. Kadangi jau kitų korės-1 
kaskart platesniu frontu į pondentų buvo aprašyta, tai aš1 
bloškia atgal vokiečius ir | palinkėsiu jiems geriausios lai-1 
rumunus.

Visame 500 mylių ilgio čiai labai tinkamai tuos drau- 
fronte Raudonoji Armija 
per dieną atkariavo 7 »gele- 
žinkelių stotis, kelis apskri
čių miestus ir 80 kitų gy
venamųjų vietų.

tai
155

siu
nti-

Mūsų geri draugai Krikščiai
išvažiavo gyventi j Kaliforni-

mes naujoj vietoj, Hartfordie-į

gus išleido, nes jie daug veik
dami turėjo gerą vardą.

M. B.
Kliubo Korespondentė.

AMERIKA SUTRAUKYSIAN 
TI RYŠIUS SU SUOMIJA

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BERNIUKAS
Tikra proga išsimokinti pelningo biznio.

GERA ALGA
Phone Spring

CHARLES
389

—5 DIENŲ SAVAITĖ 
7-2210 kasdien, išskiriant 
šeštadienį.

F. HUBBS & CO.
Lafayette St.

(75)

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

SKAMBINKITE EDGECOMBE 4-7751

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

% block West of Broadway 
PHONE: LORRAINE 7-8000

BERNIUKAI—JAUNI VYRAI
Žiūrėkite pirmyn į ateitį. Susijungkite su 

seniai įsteigta firma.
Nuolatinis darbas dabar ir pokariniu periodu.

Mes turime skaisčių vietų berniukams ir 
vyrams, 16 metų amžiaus ar viršaus.

IŠ ANKSČIAU PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Kalėdų dovanos, bonai, apmokamos vakacijos 
yra dalina parama,“ kurią gauna mūsų 

darbininkai.
Linksmos aplinkybės.

Populiarė muzika groja palinksminimui 
ištisą dieną.

Kreipkitės. bi laiku tarpe 8 ir 5 vai.
TURI BŪT NEW JERSEY GYVENTOJU

S. GOLDBERG &CO., INC.
20 E. B’WAY, HACKENSACK, N.J.

(72)

REIKIA VYRŲ
Būtinai Pramonei

PIENINĖJE DIRBTUVĖJE
PAGELBININKŲ 

ARKLINIŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ 
VEŽIMŲ MAZGOTOJŲ

APTARNAUTOJŲ
Kreipkitės Asmeniškai 

HARBISONS’ DAIRIES
FRONT AND DIAMOND STS. 

KENSINGTON & HUNTING PARK AVES. 
3325 OLD YORK ROAD 

PHILADELPHIA, PA.
(76)

MOTERYS!! MOTERYS!!
Su ar be patyrimo.

GYVYBINIAI APSIGYNIMO DARBAI
Su puikiausiomis pokarinėmis progomis. f

SOLDERERS
t ACETYLENE & ATONIC 

WELDERS
INSTRUMENT ASSEMBLERS 
TESTER & CALABRATORS 
THERMOMETER FILLERS 

MACHINISTS 
STOCK BOYS

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
Manning, Maxwell & Moore, 

Inc.
450 CommunipKW Ave., Jersey City, N. J.
. . (72) 1

250 City.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERY^

VIEŠBUČIO DARBININKAI
MERGINOS PRIE ELEVEITORIŲ 

PAGE GIRLS 
TELEFONŲ OPERATORĖS 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

Gero Algos. Kreipkitės Į Timekeeper 

THE BARBIZON
HOTEL FOR WOMEN 

110 E. 63rd St

everybody™
SHOOT STRAIGHT

With Our Boysl 
BUY WAR BONDS

(70)

VYRAI!! VYRAI!!
AR GRYŽĘ VETERANAI 

SU AR BE PATYRIMO
GYVYBINIAI APSIGYNIMO DARBAI 

SU PUIKIAUSIOMIS • 
POKARINĖMIS PROGOMIS,

SOLDERERS
ACETYLENE & ATONIC 

WELDERS
IN S T RU M E N T A S S E M B LE R S 
TESTERS & CALABRATORS 

THERMOMETER FILLERS 
MACHINISTS 
STOCK BOYS

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
Manning, Maxwell & Moore, 

Inc.
•150 Communipaw Ave., Jersey City, N. J.

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

PAPRASTAS DARBAS
Geros darbo sąlygos. Šviesi, švari dirbtuvė. 

Proga išmokti amato. Nuolatinis darbas 
dabar ir po karo.

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

Vyrai. Patyrimas nereikalingas. Gera alga. 
Nuolatinis darbas.

SPARE WAY FOOD PRODUCTS, 
203 Clifton Place, Brooklyn.

(72)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
Žiūrėkite pirmyn j ateitį. Susijungkite su 

seniai įsteigta firma.
Nuolatinis darbas dabar ir jyokariniu periodu.
Mokykitės amato dabar, kuris jums gelbės 

vėliau
Mes galėtume pasinaudoti Darbininkėmis 

Bendram Darbui ir Siuvamų Mašinų 
Operatorėmis.

VYRAI
FABRIKO DARBININKAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

AUKŠTA I VALANDĄ MOKESTIS! 
VIRŠLAIKIAI!

JOHN WANAMAKER 
9th ST. IR BROADWAY 

REIKALAUJA 
VALYMUI MOTERŲ

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

IŠ ANKSČIAU PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Kalėdų dovanos, bonai, apmokamos vakacijos 
yra dalina parama, kurią gauna mūsų 

darbininkai.
Linksmos aplinkybės.

Populiarė muzika groja palinksminimui 
ištisą dieną.

Kreipkitės bi laiku tarpe 8 ir 5 vai.
TURI BOT NEW JERSEY GYVENTOJA

S. GOLDBERG & CO., INC.
20 E. B’WAY, HACKENSACK, N.J.

. (72)

Puikiausios Darbo Sąlygos

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

Paliuosavimą. (75)

Svarbus Paaiškinimas

VY RAI—VYRAI 
BENDRAM FABRIKO DARBUI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PROGOS PAKILIMAMS IR VIRŠLAIKIAI 
Geros Darbo Sąlygos, Patogumai Užkandžiam 

HENRY HEIDE, INC. 
Employment Dept.

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

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

(71)

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo VALYMUI MOTERYS

81

STEEL & TUBES DIVISION 
REPUBLIC STEEL CORP.

72 SCOTT AVE. BROOKLYN

ARTI FLUSHING IR METROPOLITAN 
CAR LINES

TAIPGI JEFFERSON ST. STOTTS ANT
14 th ST. SUBVĖS 1

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.

MERGINOS
REIKALINGOS POPIEROS MAI- J 
ŠIUKŲ DIRBTUVEI. PRADŽIAI 
ALGA $18 LAIKE MOKINIMOSI. j 
DAUG VIRŠLAIKIU JEI PAGEI
DAUJAMA.

GILSON BROS.
139—2nd St., Brooklyn. TR. 5-5577 . 1

(72) 1

Washington, kovo 23. — 
Associated Press lemia, 
kad Jungtinės Valstijos Į 
greitu laiku sutraukys di
plomatinius ryšius su Šuo-! 
mija. Tai todėl, kad suomių 
valdovai atmetė Sovietų pa
siūlytas taikos sąlygas.

Amerika toliau palaikytų 
santykius su Suomija tik 
tokiame atsitikime, jeigu 
suomių valdžia panaujintų 
derybas dėlei taikos su So
vietų Sąjunga, kaip teigia 
Associated Press.

BAYONNE, N. J.
Kovo-March 26 d., 6 vai. vakare, 

Geo. Klimas iš Brooklyn, N. Y., ro- 
i dys filmas “Kuprotas Oželis’’ ir “Ci- 
I gonai” ir kitus įspūdingus paveiks
lus. Liberty Hali, 329 Broadway, 
Bayonne, N. J. Įžanga 50c, vaikam

i nemokamai. (70-71)

Amerika ir Anglai dar 
Nepripažįstą Badoglio

London. — Anglijos už
sieninių reikalų ministeris 
Anthony Eden pranešė sei
mui, kad anglų valdžia, pa
sitarus su Amerikos vy
riausybe, nusprendė dar ne
pripažinti premjero Badog
lio valdžios Italijoje, nors 
Sovietai ją pripažino.

O Churchilas Rėme 
Badoglio Valdžią

Žymėtina, kad Amerika 
ir Anglija jau seniau pripa
žino Badoglio ir karaliaus 
Viktoro Emmanuelio val
džią pietinėje Italijoje. O 
dar tik pirm keleto dienų 
pats Churchillas pareiškė, 
kad ’Badoglio ir karalius 
tai esą vieninteliai šiuo lai
ku praktiškai galimi italų 
valdovai.

Hartford, Conn:
Iš Liet. Literatūros Motery 

Kliubo Veikimo
Linksma pranešti, kad mū

sų draugės kliubietės daugiau 
pradėjo darbuotis, kaip tai, 
mezgime svederių, kojinių, 
taisyme drabužių ir kitų dar
bų. šios draugės prisidėjo: V. 
Vasil, A. Ling, F. Kaluziavi- 
čienė ir Petrušienė.

Nuolatinės Raudon. Kryžiui 
mezgėjos yra: M. Raulinaitie- 
nė, M. Norbutienė, O. Shurkie- 
nė, M. Bernotienė ir gelbsti, 
kaip tai draugės: L. Žemaitie
nė, L. Monkienė, F. Kulienė, 
K. Miller ir M. Mulerankienė.

Pereitais metais daugiau tu
rėjome siuvėjų ir vėl prašome 
drauges imtis už siuvimo ir 
kitokio darbo. Pereitais metais 
mes pasiuvome Raudonajam 
Kryžiui 293 kavalkus, būtų

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Amerikos Ukesų Kliubo 

narių 
įvyks 
1944, 
way,

Susirinkimo tikslas surast būdą, 
pagal kurį būtų galima paakstint 
Kliubo veikimas pritaikant karinėm 
sąlygom. Susirinkimą pradėsime 8 
v. v. Visi nariai kviečiami atsilankyt 
ir nesivėluot dėlei užtikrinimo pa
geidaujamų pasekmių. — J. Z 
kas, pirm. (70-72)

PHILADELPHIA, PA.
Suvienytų Tautų Komitetas 

gia Raudonosios

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją j 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per-

VYRAI
BŪTINAI PRAMONEI 

REIKIA SEKAMAI

(72)

VALYTOJAI
SANDELYJ VYRAI

(71)

MERGINOS PRIE BUFETO. Tiktai patyru
sios 
dos.

merginos. Puikiausia alga. Geros valan- 
Uniformos, valgis, apmokamos vakacijos.

INTERBORO CAFETERIA,
BROADWAY & MYRTLE AVE.,

BROOKLYN. (71)

atydai! Svarbus susirinkimas | siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
antradienio vakare, kovo 28, 
Kliubo svetainėj, 329 Broad-

Bayonne, N. J.
tikslas

rcn- 
Armijos 26 metų 

sukaktuves kovo (March) 26 d., 2 
vai. po piet, Vengrų Svetainėj, 1144 
N. 4th St. Kalbės ir nuo lietuvių. 
Prašome visus šį karą remiančius 
lietuvius dalyvauti, jei mes norime 
nacizmą sumušti ir būti šio karo 
laimėtojais. Visi gerai matom, kad 
daugiausia nacius muša Raudonoji 
Armija. — Kviečia Suvienytų Tau
tų Komitetas. (70-71)

HARTFORD, CONN.
26 d. kovo įvyks šokiai Raudonojo 

Kryžiaus paramai, pradžia 7 vai. 
vakare. Gros viena iš geriausių or
kestrų. Šokius rengia Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubas. Įžanga 
50c. Šokiai bus Kliubo patalpoje. 
Dalyvaukime skaitlingai ir paremki
me Raudonąjį Kryžių.

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

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

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

Mosčių kaina 65c ir $1.25. 
4—Mostis nuo niežėjimų, švie

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

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

M. J. ŠVILPA,
F. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuvė — 614 ’/z Zion St.

—Amerikoj.
No. 1—Nuo 

rijimo
No. 2—Nuo

No.

sc-

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

. .. serga, tas yra sabotažnikas savo svei-
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi- 

R7C. " '■ lankyk į mūsų krautuvę ir susipažink su
geru maistu ir vitaminais, būtent:
Čielų grūdų rugine, kvietinė, Soya duona 

W ir pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada-
’ ro jus norvuotu ir negali naktims užmig-

ti, tai pas mus galite gauti Coffee Sub- 
stitute. 100% tikro bičių medaus. Mėsos 

/.aA vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku-
I riems atsibodo mėsą-valgyti arba Dakta-

' MhiLjA ' ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo-
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa- 
sitenkinę. Taipgi užlaikomo “Diabetic ir 
Reducing Diet” maistą, tikrai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se- 
kainų dalykėlių ir tablctėlių:

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

2. SODEOM tabletėlės del Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, 
iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.

3. Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.
Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75. 
SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50. 
PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 
už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
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 šį 
mėnesį, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

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

sudarytos 
daržovės.

sveikumo

4.

5.
6.

7.

8.

9.

MERGINOS
Gražus, švarus, lengvas darbas, pakavimas □ 
rašomųjų medžiagų. Patyrimas nereikalingas. !

Geros darbo sąlygos.
40 VALANDŲ— ŠEŠTADIENIAIS 

NEDIRBAMA
RIDLEY

30 W. 151h St.

APVALYTŲJŲ
MALIAVOTOJŲ

Maliavotojų Pagelbininkų
STALIORIŲ

DIE NUSTATYTOJŲ
ELEKTRIKŲ

Flaterių Pagelbininkų
Sandelio Tvarkytojų 
Mašinų Operatorių 
PAGELBININKŲ

MAŠINISTŲ
SRIUBŲ MAŠINŲ 
NUSTATYTOJŲ

Ka vaiki u k ų A t r i n kė j ų
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

AMERICAN
SAFETY RAZOR 

CORP.
62-76 Lawrence St., Brooklyn

(71)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

46 VALANDŲ SAVAITĖ
$30 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 

Su reguliariais pakilimais
Senai įsteigtoje gaminimo įstaigoje.

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

(70)

SHEFFIELD FARMS
NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

nešti savo atliekamumo pareiškimą.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

206 FRELINGIIUYSEN AVĖ.
NEWARK, N. J.

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės
Penn Stevedoring Corp.

PIER 28—NORTH RIVER,
N. Y. C. .(X)

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebus 
priimami.

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

HOBOKEN, N. J.

BERNIUKAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 

SAVAITĖ

John Wanamaker
9th ST. IR BROADWAY

Kreipkitės j Personnel Offisą. 12-tos 1. 
Iš būtinų darbų veikia turėti USES

Paliuosavimą. (75)

MERGINOS—2.
Lengvas darbas džiūlerių išdirbėjas. Patyri

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

(72)

REIKIA MERGINŲ i j
Dirbti prie mašinerijos. Išmokite gerą pastovų 

amatą. Švarios aplinkybės

60c Į VALANDA MOKINANTIS
Stiprios. Turi būt pasiryžusius.

THE MAPES PIANO STRING OO.
767 E. 133rd St., Bronx <- -- - i

JAUNAS VYRAS
REIKALINGAS ĮSIDIRBIMUI 

NAUDINGŲ KIRPINIŲ IR 
ŠILKU RŪME. 

NUOLATINIS DARBAS.
FEINBERG & WIESEN

501 7TII AVENUE.
(70)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

MEDŽIO TEKINTOJAI
PILNAI PATYRĘ 

NUOLATINIS DARBAS
$1.50 Į VALANDĄ

HAVL1CEK & 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.

’ k (73)

Berniukai—Amžiaus 17 ar 
Viršaus

(SU DRAFTO ATIDĖJIMAIS)
Nuolatinis fabriko darbas būtino

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

STAR CORRUGATED 
BOX CO., INC.

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

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25 I SAVAITĘ, NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS I 
HOUSEKEEPER

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

(X)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS
$21.25 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER

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

(X)

MERGINOS
PAKAVIMUI IR ĮSIDIRBIMUI , 

NAUDINGOMIS BENDRAI 
SUKNELIŲ DIRBTUVĖJE.

GERI DARBAI.
FEINBERG & WIESEN

501 7TH AVENUE.
(70) I

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.

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

(73)

.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)

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

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

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA. 

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

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

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą 
(77)

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 pikilitnais
Senai įsteigta gamybos įstaiga

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

_____  (70)

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.

84

(71)

MERGINOS
B. ALTMAN & CO.,

5th AVE., PRIE 34th ST.,
TURI KELETĄ POZICIJŲ BEI 
VIETŲ SAVO ARBATRŪME,

THE CHARLESTON GARDEN, 
KAIPO

UŽ BUFETO MERGINOMS 
IR

STALŲ PATARNAUTOJOMS
KREIPKITĖS I

PESONNEL OFISĄ 
9-tos LUBOS

(70)

MOTERYS VALYTOJOS

REIKALINGOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

B. ALTMAN & CO.,

5th AVE., PRIE 34th ST.
KREIPKITES I

PERSONNEL OFISĄ
9-tos LUBOS ~

________________ <7tf)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS'

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUO1 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

IŠ būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

(arti 38th St.), N.
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NewVUrko^AfcrZinioi
Šaunus LDS Balius-Jau 

Šį Šeštadienį
Pakeičia Darby Mainy

mo Tvarką
Pradedant kovo 27-ta išlei

džiamos naujos taisyklės dėl 
leidimu persikelti iš vieno dar
bo į kitą.

Darbininkui gavus iš U.S. 
Employment Service leidimą 
apleisti turimąjį darbą, jeigu 
jo darbdavys tuojau apeliuos, 
darbininko teisė pasitraukti iš 
darbo bus sulaikyta iki ap
svarstys apeliaciją.

Darbininkas gali gauti tei
sę paliuosavimo iš darbo (sta
tement of availability) paro
dęs vieną ar abi iš dviejų se
kamų priežasčių: kad jo da
bartinis darbas sudaro jam 
perdidelius asmeniškus sunku
mus arba kad tam darbe ne
naudojama jo išsilavinimas.

Kita permaina yra ta, kad 
War Manpower Commission 
įsteigia speciales grupes ap
svarstymui apeliacijų tuojau, 
kol darbininkas galutinai ne- 
paliuosuotas nuo senojo ir ne
išėjęs į naują darbą.

Majoras - Už Darbiečiu 
Vieningumą

Majoras LaGuardia pereitą 
trečiadienį pasisakė už Ame
rikos Darbo Partijos vieningu
mą ir to atsiekimui pasiūlė ke
turių punktų programą, kurios 
vienu iš vyriausių punktų yra 
rėmimas prezidento Roosevel- 
to.

Amerikos Darbo Partijos va
dovybė, sakė majoras, turi bū
ti parinkta “iš visų eilinių 
Am. Darbo Partijos narių.”

Sidney Hillman, CIO Politi
nės Veiklos Komiteto pirmi
ninkas, majoro pasiūlymą pri
ėmė. Majoras pasiūlymą pada
ręs po pasitarimo ir su Dubins- 
kiu, Hillmanui priešingos kem
pės vadu.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo pirmoji kuopa, di
džiausia šioje apylinkėje, ruo
šia savo metinį balių, į kurį 
kviečiami ne tik patys kuopie- 
čiai, bet taip pat visi kiti sma
gių pramogų lankytojai ir 
draugai iš kaimyniškų LDS 
kuopų.

Balius įvyks kovo 25-tos va
karo 7:30, Laisvės salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Įžanga 
tik 35 c. Rengėjai žada savo 
svečius aprūpinti gerais už
kandžiais ir gėrimais, kad at

silankiusieji galėtų smagiai ir 
vaišingai pabaliavoti.

N. K.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Labai seniai jau bebuvo 
skelbta atnešusieji-atsiuntusie- 
ji šiam centrui drabužiu ir ki- 
tokių dovanų. O taip buvo dėl 

jto, kad centras buvo jau per- 
: daug užkrautas paruoštais iš
siuntimui su trečiu siuntiniu 

i daiktais, nebuvo nei kur apsi
sukti, jau nekalbant apie dar- 

I bu i vietą. Tad tuo tarpu at
neštos dovanos irgi laukė savo 
eilės nejudinamos, nesuregis
truotos.

Atnešė Dovanų
Ir dabar nebus galima sumi

nėti, kiek kokių daiktų kas at
nešė, nes užimtų visą laikraš
tį, teks tenkintis paminėji
mu tik kas atnešė ir daiktu rū
šį.

Anelė Venta — laikrodėlį.
Mrs. Bereheika — daug dra

bužių.
M. Kulikienė — daug dra

bužių.
Alex Giedra, iš White 

Plains, 4 pundus drabužių, ba
tų ir po $2 nuo savęs ir nuo 
A. Kraujalio drabužių valymo 
lėšoms.

K. Rėklienė — maisto.
K. Rušinskienė — maisto.

B. E. Senkevičienė — pasiu
vus suknelių iš savo medžia-
gos.

Jurgis Navickas, Jamaica, 
skustuvą, v

Apie programą plačiau bus 
sekamose laidose. Visiems 
Darbo Partijos balsuotojams j P Jankauskas — drabužių, 
įsidėmėtina tas, kad partijos i batų.

Nelė Zataveckas — siūtą.
Lazauskienė — drabužių.

nominaciniai balsavimai (pri
maries) įvyks jau šį antradie
nį, kovo 28-tą, ir kad visiems 
svarbu juose dalyvauti.

MIRĖ
Eva Ligeikienė, 50 m., 250 

Keap St., Brooklyn, mirė ko
vo 21 d. Pašarvota graboriaus 
Bieliausko koplyčioje, 660 
Grand St., Brooklyne. Laidos 
šeštadienį, kovo 25-tą, 10 vai. 
ryto, Šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko vyrą Anta
ną; 4 dukteris, Frances, Ann, 
Theresa, Helen; dvi seseris, 
UrŠŲlą Kaminienę ir Anelę 
Kirdą ir tėvą Laurą Beliuną.

Helen Meteson, 24 metų 
amžiaus, 1010 Flushing Ave., 
Brooklyn, mirė kovo 20 d., 
Kings County ligoninėj. Pašar
vota Bieliausko koplyčioje. 
Laidos penktadienį, kovo 24- 
tą, 10 vai. ryto, Kalvarijos 
kapinėse.

Paliko motiną, 3 brolius ir 
sešerį.

Pereitą savaitę mieste susir
go tymais 1,840 asmenų.

PRANEŠIMAS
L.D.S. PATRIOTAMS

L.D.S. 1-mos Kuopos Parengimas

BALIUS
Šeštadienį, Kovo 25 March

LAISVĖS SVETAINĖJE
419 Lorimer St.

Įžanga 3.5c.

Pradžia 7:30 Valandą Vakare
UŽKVIEČIA KOMITETAS.

A. ir P. Linkai — daug dra
bužių.

Pr an as V ar aš k a—d ra b u ž i ų.
Litvinienė — drabužių.
Miss Wilson — drabužių.
M. Zakarauskienė — dra

bužių ir $1 pundeliams.
Skužinskai, Jamaica,—daug 

drabužių.
Per Mažeikienę iš Cliffside, 

N. J., — daug drabužių.
S. Tomsonienė — drabužių.
Mary Waiksnis — maistų.
K. Urbonas — maisto.
Zablackienė — drabužių.
Per II. žukienę iš Bingham- 

tono labai daug drabužių, 
britvų, muilo, cigaretų, adatų 
ir kitų dalykėlių.

Mary Wilson — drabužių, 
daug maisto, muilo, siuvimui 
reikmenų.

Kiti Atnešė Drabužių:
J. Kazei ir Krupekas, Ozo

ne Park.
Jonas ir Monika Kazlauskai, 

Richmond Hill.
Ona Aliliunienė.
Ch. Ramanauskas.
K. Sinko, Ulster Park.
P. A. Bečiai, Great Neck.
E. Kasmočienė.
Anelė Kanopa.
O. Kalvaitienė, Maspeth.
Ona Dobilienė.
S. Bederman — daug naujų 

drabužių.
Juškevičius—baksą guzikų.
Čia suminėtosios dovanos 

Drabužių Centrui buvo pri
duotos bėgiu pastarųjų treje
tus su virš savaičių. Per dau
gumą ir vietos ankštumą, 
taipgi dirbant su didele talka, 
gal kurio dovanos raštelis ga
lėjo būti užsitrynęs, pamestas 
ir dovanos davėjas liktis čio
nai nepažymėtas. Jei kam tai
kėsi taip, malonėsite atleisti

arba priduoti vėlesniam pa
skelbimui.

Kokių Drabužių Reikia?
Daugelis klausia, kokių dra

bužių reikia.
Drabužių siuntimo prižiū

rėtojai prašo šiuo tarpu steng
tis drabužius duoti kiek gali
ma geriausius, o silpnesnius 
gerai kur sudėjus palaikyti na
mie tolimesniam siuntimui. 
Dėl ko taip?

Nors mes už dovanų per
siuntimą Sovietų Sąjungoje 
esantiems lietuviams ir per 
juos Lietuvos partizanams nei 
cento nemokame po pristaty
mo prieplaukon, tačiau jų par
vežimas tuomi užsiimančioms 
įstaigoms kainuoja be galo 
brangiai karo laiku. Reikia ži
noti, jog kožną prekinį laivą 
turi lydėti ginkluota kariška 
sargyba, jūrininkai rizikuoja 
gyvastis, be to, kiekvienas co
lis vietos laivuose dabar svar
bus kam nors reikalingiau
sia. Visą tą apgalvoję, jūs 
patys surasite atsakymą į savo 
klausimą:

Siųskite, pagal savo išgalę, 
pačius stipriausius, pačius 
praktiškiausius drabužius, o 
abejotino praktiškumo ir stip
rumo atžvilgiais drabužius pa
laikykite pas save iki karas 
baigsis. Tada laivų bus galy
bė, jie galės plaukioti be sar
gybų, vieta juose bus pigi. Ta
da apsimokės ir kelintaeilės 
vertės drabužiai siųsti. Dabar 
rinkite geriausius.

Likusius prastesnius drabu
žius prašome palaikyti pas sa
ve dėl to, kad centre vieta 
greit užsikrauna. Reikėtų sam
dyti didžiausi sandėliai drabu
žių palaikymui ir išmokėti di
deli pinigai rendoms už tuos 
sandėlius. Namie vienas eks
tra pundelis apsieis be ekstra 
rendos.

Apie Valgomus Daiktus 
Siuntiniuose

Iš valgomų daiktų bene 
praktiškiausi bus cukrus ir ke- 
nuotas (evaporated) pienas.

šių žodžių rašytoja pati 
mėgsta saldumynus ir ypatin
gai žiemos šaltomis dienomis 
jų išalksta, tad į pundelius la
bai norėjo įdėti ką nors tokio, 
kas būtų ne tik saldus,- bet ir 
šiaip maistingas — įdėjo džio
vintų vaisių. žingeidumo dė
lei, kaip tokie dalykai ten nu
eis, pasiliko ir namie dėžutę 
tų pat vaisių. Kada iš Europos 
gavome žinią, jog gautas an
trasis siuntinys, kuriame įdė
ta ir vaisiai, pažiūrėjau sau 
paliktuosius. Pasirodo, kad vi
taminai jau pagimdę “vitami
nus.” Tiesa, ten siuntinys nu
ėjo kiek anksčiau, negu mes 
gavome žinią, tačiau ir pun
delyje įdėti vaisiai galėjo nu
eiti jau su “vitaminais” ir su
gadinti visą nuotaiką. Reiškia, 
vaisius rizikinga dėti.

Pagelbininke.

Dar Apie G. Klimo Fil
mą “Kuprotas Oželis”
Sekmadienį, kovo 19 d., po

pietį, Laisvės svetainėje, Geo. 
Klimas buvo susišaukęs kai 
kuriuos Liet. Liaudies Teatro 
narius, kritikus ir korespon
dentus ir jiems parodė savo 
gamintą filmą “Kuprotas Ože
lis” veltui.

"šių žodžių rašytojui jau an
tru kartu teko pamatyti šią 
filmą. Po pirmo jos pamaty
mo, skaitant Laisvėje apie ją 
kritiką, teko pripažinti, jog 
ten buvo parašyta tiesa, nors 
ir labai karti, ne tik pačiam 
G. Klimui, bet ir visiems, ku
rie joje vaidino i)- kurie norėtų 
pamatyti lietuvišką kalbančią 
filmą. Tačiau šį kartą, svar
biausias filmos netobulumas,

—jos garsai—jau buvo žymiai 
geresni. Jei pirmą kartą ste
bint filmą buvo galima supras
ti tik vienas katiškai kniau
kiantis žodis, tai šį kartą tie 
balsai, jau panašūs į žmonių 
balsus ir apie du-trys žodžiai 
iš kiekvienos dešimties jau bu
vo galima suprasti.

Po filmos parodymo buvo 
diskusijos ir čia G. Klimas 
paaiškino, kame dalykas. Pa
sirodo, kad jis buvo pradėjęs 
rodyti dar galutinai nebaigtą 
filmą, o antra, tai kalta labo
ratorija, kuri iš aktorių įkal
bėtų ir aiškiai suprantamų 
plokštelėse girdimų garsų, sin- 
kronizuodama į filmą juos taip 
sukoneveikus. Klimas tuo rei
kalu kalbėjęsis su kita labo
ratorija, kuri pasižadėjus jam 
iš plokštelių į filmą garsus 
taip susinkronizuoti, kad jie 
pasiliktų tokiais pačiais — aiš
kiais, kaip kad girdimi ant 
plokštelių. Bet tas viskas kai
nuosią daugiau pinigų ir čia 
Klimas nežino, ar jo k i šen i u s 
galės tai panešti.

Apie kitus filmos netobulu-

mus, kurių, aišku, yra daug, 
ncipanau, kad taip svarbu kal
bėti. Jei tik filmoje kalba ii' 
gražios lietuviškos dainos bū
tų aiškiai suprantamos, tai 
kiti netikslumai jau galima 
būtų atleisti, nes Klimo pasiry
žimas, jo paaukojimas savo 
triūso ir lėšų, taipgi jo geri 
norai patarnauti mums ir jo 
pirmos pastangos nusveria pa
darytas kitas techniškas klai
das.

Vienas, tačiau, dalykas vis 
skverbiasi į mintį: Jei G. Kli
mas būtų, pirm išeisiant Į 
svietą su savo filmą, susišau
kęs tokį būrelį ir savo “Kup
rotą Oželį” apdiskusavęs-pa- 
aiškinęs, jis, vietoj karčios kri
tikos, būtų susilaukęs apie fil
mą maždaug tokio atsiliepimo, 
kaip ir šis.

Teatrininkas.

Pradėjo Atmokėti Per
mokėtus Taksus

Dar nesuėjus pilnai savaitei 
po sumokėjimo taksų, vyriau
sybė jau pradėjo taksų mokė
tojams grąžinti permokėtas su
mas, kada pagal išpildytas 
blankas patikrino ir atrado 
taksus permokėtais. Brook ly
no tokių permokėjimų esą apie 
40 milionų sumai.

Long Islande teisiamasis lei
tenantas Adam Rother teisina
si teismui, kad jis nenužudęs 
savo meilužės Ritos Costello, 
kaip jį kaltina, bet buvęs pri
verstas taip prieš save pasira
šyti liūdymą detektyvui spau
džiant degantį cigaretą prie 
jo veido.

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 Hud
son Ave., C. Brooklyn, N. Y.

(69-71)

SONG OF RUSSIA 2-D
Robert Taylor ir Susan Peters amerikiečių gamintoje 

apie Sovietus puikioje filmoje “Song of Russia.”

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

jO) LIETUVIŠKAS KABARETAS 
*7 ’ O, STANLEY MISIŪNAS

/ SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6864
473 GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

fe

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

De-
RO-

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

nigiai palaikys jums bi daiktą.

DIAMOND P A I R_

°M1 PaRE

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST IN 

msart_
r ‘H GUAL1TT

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070
Lady Crosby
Matched 1.4K gold

Both į or

$AC°(
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs.

03"
Lovely. Weekly Terms

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

Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

Pereitą antradienį pabaig
ta išrinkti teisėjai, kurie spręs, 
kas daryti su Wayne Loner
gan, įkaitintu užmušime savo 
gražios ir turtingos žmonos 
Patricijos pereito spalių mė
nesio 24-tą. Teisėjai išrinkti iš 
stambiu biznierių ir firmų vir
šininkų.

PRANEŠIMAS
MASPETH, N. Y.

Tarybų Sąjungos filmą bus rodo
ma šį sekmadienį, kovo 26, Rusų 
Kliube, 56-58 61st St. Pradžia 7-tą 
vai .vakare. Filmos vardas: “The 
Youth of Maxim.”

(70-71)

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

PAJIEŠKOJIMAI
George 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.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
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

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kalmos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

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 ALINfi) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

S
 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 — 

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS »->
110 East 16th St, N. Y. Arti Union Square 
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.




