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Anglai - Amerikiečiai Jau 
Sunaikinę Daugumą Vokie 

čių Lėktuvų Fabrikų

Okla. Išrinko Demo- Raudonoji Armija Pradėjo Atakas Prieš
kratą į Kongresą

London. — Amerikos la
kūnų komandierius Angli
joj, gen. J. H. Doolittle 
skaičiuoja, kad Jungtinių 
(Valstijų lėktuvai, veikdami 
iš Anglijos, sunaikino, 2,- 

kaip, vokiečiams įsiveržus So- 1^0 Vokietijos orlaivių pei 
vietų Sąjungon, nebuvo suspe- paskutines 8 savaites. Gen. 
ta lenkus belaisvius ir Sovietų 'Doolittle sakė per radiją, 
piliečius iš Smolensko apylin-'kad Anglijoje yra 170,000 
kės išvežti Sovietų Sąjungos Amerikos lakūnų, paruoštų 
gilumom Jie visi pateko į vo-■ įsiveržimo žygiams prieš 
kiečių rankas ir paskui buvo į vokiečius, 
sistematiškai išnaikinti!

karininkų,Apart tų lenkų 
kaip jau žinoma, toje apylin
kėje vokiečiai paskerdė dau
giau kaip šimtą tūkstančių So
vietų piliečių.

Dokumente faktais įrodoma.

vietų Sąjungon, nebuvo suspė-

Šios savaitės pabaigoje man 
teks dalyvauti trijuose svar
biuose susirinkimuose. Jie visi 
šaukiami Lietuvos žmonėms 
pagelbos teikimo reikalais. Tai 
nebus masiniai susirinkimai, 
bet susirinkimai vietinių Lietu
vai gelbėti komitetų narių ir 
veikėjų.

Ketvirtadienio 
rinkimas įvyks

Penktadienio 
delphijoje.

Sekmadienį 
Bostone.

Nuo vasario 1 d. iki šiol 
amerikiečiai numetė 26,000 
tonų bombų į Vokietiją ir 
11,000 tonų į nacių užimtus 
kraštus, kaip nurodė Doo
little. Sunaikinta bei sun-

kiai sužalota 16 didžiųjų 
Vokietijos lėktuvų fabrikų; 
ir dabar hitlerininkai tega
lį tiktai po 300 lėktuvų pa
sistatyt per mėnesį.

Taigi hitlerininkams rei
kėtų septynių mėnesių, kad 
pasistatyt tiek lėktuvų, 
kiek amerikiečiai sunaiki
no per aštuonias savaites.

Dabar naciai susiduria 
su painiu klausimu: ar tu
rimais savo lėktuvais ginti 
Vokietijos fabrikus nuo 
talkininkų lakūnų ar tau
pyti vokiečių lėktuvus mū
šiams prieš ateinantį ang
lų - amerikiečių įsiveržimą.

Muskogee, Okla. — De
mokratų kandidatas į Jung. 
Valstijų k o n gresmanus, 

Wm. G. Stigler 217-koje 
rinkiminių apskričių gavo 
16,020 balsų, o republikonas 
E. O. Clark 13,317. Nors 
dar nesuskaityta balsai li
kusių 114 apskričių, bet ir 
republikonai supranta, jog 
demokratas laimėjo rinki
mus.

Naujas
buvo renkamas vieton atsi
statydinusio demokrato J. 
Nicholso.

kongresmanas

vakare susi- 
Elizabethe.
vakare Phila-

po pietų

Vardu Lietuvai
Teikimo Komiteto 
prašau vietinių komitetų na
rius, šiaip organizacijų virši
ninkus ir vietinius veikėjus 
tuose susirinkimuose skaitlin
gai dalyvauti.

Šitie pasitarimai būtinai rei
kalingi sustiprinimui ir pra
plėtimui Amerikos lietuvių pa
stangų pagelbėt Lietuvos žmo
nėms.

Pagelbos 
širdingai

Kituose miestuose panašus 
susirinkimas įvyks taip greitai, 
kaip tik bus susisiekta ir susi
tarta su tų miestų komitetais.

Kanada “sukilo” prieš Chi- 
cagą! Kanadiškis Lietuvių Li
teratūros Draugijos Komitetas 
iššaukė Chicagos Pirmą Ap
skritį į lenktynes.

Kurie gaus daugiau naujų 
narių ?

Kanada žada gauti du šim
tu, o Chicagos apskritys — 
šimtą penkiasdešimts.

Liaudies Balse kanadiečiai 
žada chicagiečius “suvaryti į 
ožio ragą,” nors Kanadoje vi
so labo esą tiktai apie 10,000 
lietuvių, tuo tarpu vienoje! 
Chicagoje priskaitoma iki 
100,000!

Dirva, matote, nelabai lygi. 
Bet reikia atminti, kad Kana
dos lietuviai daug jaunesnio 
amžiaus, energingesni, veikles
ni už mūsų šalies lietuvius. 
Todėl jie tikrai gali Chicagą 
supliekti.

Ir geriausio jiems pasiseki
mo !

Jassy, Rumunijoj; Užėmė Punktus Netoli 
Čechoslovakijos; Apsupo Nacius Kovelyj

ANGLIJA IR AMERIKA 
PRIPAŽINO BALTIJOS 

KRAŠTUS TARYBINIAIS
London. — Maskvos ir 

Teherano konferencijose, 
tarp Jungtinių Valstijų, So
vietų ir Anglijos, buvo nu
tarta pripažint Lietuvą, 
Latviją ir Estiją Tarybų 
(Sovietų) kraštais, kaip ra
šo N. Y. Times korespon
dentas Raymond Daniell.

Tos konferencijos taipgi 
nusprendė priimt Sovietų 
siūlomą Curzono liniją, kai
po busimąjį rubežių tarpe 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos. Tokiu būdu Sovietam 
pripažinta Vakarinė Ukrai
na ir Vakarų Baltarusija, 
kurias buvo užgrobus Len
kija.

Curzono Linija yra ta, 
kurią aukščiausioji talki
ninkų taryba po praeito ka
ro nužymėjo, kaipo pasto
vią tautinę sieną tarp So
vietų Sąjungos ir Lenkijos. 
Dabartinė lenkų emigraci
nė valdžia Londone su Mi- 
kolaičiku priekyje vis dar 
atmeta Curzono Liniją.

Maskvos ir Teherano kon
ferencijos nusprendė pris
kirt Lenkijai Rytų Prūsijos 
dalis, kaip ir mainais už 
grąžinamas Sovietams va
karinių baltarusių ir ukrai- 
nų žemes.

Tose konferencijose taip

pat buvo nutarta atsteigt 
Austrijos nepriklausomybę, 
tačiaus, uždraust jai susi
dėt su Vokietija ar bet ku
ria Vokietijos dalim.
Anglai ir amerikiečiai mi

nimose konferencijose, esą, 
nelabai norėję grąžint Ta
rybinės Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos Respublikas So
vietų Sąjungon, bet vis tiek 
sutikę su tuo grąžinimu.

Galutinai sumušus Vo
kietiją, ji bus talkininkų 
užimta tam tikram laikui. 
(Amerikiečiai tada tvarky
sią pietinę Vokietiją, anglai 
— vakarinę iki Berlyno, o 
Sovietai užimsią Prūsiją ir 
visą rytinę Vokietiją iki 
Berlyno, 
ną bendrai 
amerikiečiai,
anglai. Jie turės ir vieną 
bendrą tarybą ištisai Vo-

kontroliuos
Sovietai ir

Tokie Maskvos ir Tehe
rano konferencijų sprendi
mai buvę laikomi slaptybė
je, bet konferencijoje daly
vavo tiek daug patarėjų, 
kad per juos išėję aikštėn 
tie tarimai, kaip sako N. 
Y. Times korespondentas 
bevielinėje savo telegramo
je.

SUMUŠAMI REPUBLI- 
KONŲ PAGYRAI

Washington. — Demok
ratų vadai sako, jog dabar
tiniai rinkimai Oklahomos 
valstijoj parodo, kaip berg
ždi buvo republikonų pagy
rai, kad, girdi, jie nušluo- 
sią demokratus ateinan
čiuose prezidento ir kong
reso narių rinkimuose.

Tik Didžios Valstybės 
Tegalės Palaikyt Tai

ką, Sako A. Eden

Maskvos konfe-

London. — Karą laimė
jus, turės taiką palaikyti 
didžiosios valstybės, kurios 
pasirašė 
rencijos tarimus (Anglija,
Sovietų Sąjungą, Jungtinės 
Valstijos, Chinija) ir paga- 
liaus Franci j a, kaip pareiš
kė Anthony Eden, anglų 
užsienio reikalų ministeris, 
kalbėdamas Laisvųjų Baž
nyčių Sąjungos Taryboje.

Argentinos Fašisto Mi- 
nisterio Kliedėjimas

Pirmieji žilį metų trys mė- gesni!

Bet gali būti visko. Chicaga 
jau turinti padarius gerų pra
džią. Centro sekretorius man 
sakė, kad Chicagos 19-ta kuo
pa jau turinti įrašius 27 nau
jus narius!

Tokiais laimėjimais, jei ne
klystu, dar negali pasigirti nei 
viena Kanados kuopa!

nosiai jau kaip ir prabėgo.
Trys mėnesiai beliko iki lie

pos 1 dienos. Lietuvių Litera
tūros Draugijos konstitucija 
sako, kad visi nariai privalo 
iki liepos pirmai pasimokėti 
narines duokles.

Ar per šiuos tris pirmus mė
nesius jau pusė Draugijos na
rių pasimokėjo savo duokles? 
Ar nors pusė Draugijos kuo
pų jau turi išrinkusios duok
les iš visų savo narių ?

Gana toli gražu nuo to!
Tai lai ateinantieji trys mė

nesiai būna gyvesni ir energin-

Jungtinių Valstijų Gyven
tojų Skaičius

Washington. — Valdinis 
gyventojų skaičiavimo (cen
zo) biuras atranda, kad 
1942 m. liepos 1 d. Jungti
nės Valstijos turėjo 134,- 
633,028 gyventojus, neskai
tant buvusių 
karių. Metais pirmiau šis 
kraštas turėjo 132,816,672 
gyventojus.

1942 m. buvo 120,564,332 
baltųjų ir 14,068,696 kita- 
spalvių amerikiečių. Mote
riškių buvo 644,196 dau
giau, negu vyrų.

užsieniuose

132,816,672

Montevideo, Uruguay. — 
Fašistas Argentinos vidaus 
reikalų ministeris, gen. L. 
C. Perlinger pasakojo 
spaudos korespondentams, 

būk Anglija, Amerika ir ki
ti dabartiniai kariautojai 
neužilgo visi susivienysią 
karui prieš Sovietų Sąjun
gą. Jis šnekėjo, kad viduri
nės amerikiečių ir anglų 
klasės, girdi, persigandu- 
sios Sovietų laimėjimų ir 
esančios beveik labiau prie
šingos rusams, negu vokie
čiams.

Perlinger taipgi pasako
jo, būk dabartinis karas 
esąs vedamas dėlei Argen
tinos ir viso pasaulio pa
vergimo.

Jis ragino argentiniečius 
piktu veidu žiūrėti į Jung
tinių Valstijų atstovus, pa
našiai, kaip jis pats žiūrįs.

Nacių radijas šaukė vo
kietes gimdyt bent po 8 kū
dikius.

Naciai1 ar mi j on rekrutuo
ja Vichy francūzus.

i.’ //.■•■ •a............................ .
1 ' ■ '

London, kovo 29. —Rau
donoji Armija vakar su
triuškino vokiečius Nikola
jeve ir atvadavo tą Juodo
sios Jūros uostą, 167,000 
gyventojų miestą, esantį 
rytinėje pakrantėje plačių 
Bugo upės žiočių.

Tuo tarpu kiti raudon
armiečiai staiga persimetė 
iš Bugo upės rytinio kran
to į vakarinį, 60 mylių į 
šiaurius nuo Nikolajevo, ir 
užėmė Domanevką, Odessos 
gubernijos apskričio mies
tą, ir 40 kitų gyvenamųjų 
punktų.

Nuo Domanevkos rau
donarmiečiai sparčiai mar-

h ----------------- a------------------------------------------
Sovietai Baigią Užverži Kilpa junginiai, prasiveržę per 

jPrut upę, iš Moldavijos So-

JAPONAI VIS SMAR- 
KIAUS ATAKUOJA 
ANGLUS BURMOJE
New Delhi, Indija. —Įsi

veržę iš Burmos į Indiją 
japonai atakuoja anglus di
džiame mūšyje Manipur ly
gumoje, linkui Imphal mie
sto, nuo kurio dabar japo
nai esą tik už 34 mylių. Per 
tą miestą eina svarbiausi 
keliai, kuriais pristatoma 
reikmenys anglam, ameri
kiečiam ir chinam Burmos 
pasieniniame ruožte.

Chinai atėmė Hkawng- 
lawyang kaimą iš apsuptų 
japonų Moganug klonyje. 
Amerikiečiai atakuoja ja
ponus užnugarėn toliau į 
pietus, šiauriniame Burmos 
fronte.

VOKIEČIAI ATGRIEBĖ 
CASSINO POZICIJĄ

Italija. — Vokiečiai atka
riavo 
kalno 
kų.

viršutinius Cassino 
šlaitus nuo taikiniu-

NACIAI VĖL UŽĖMĖ 
JUGOSLAVŲ SALĄ

London. — Vokiečiai at
griebė Jugoslavijos salą 
Rab, kurią jugoslavų parti
zanai su anglų pagalba bu
vo užėmę.

Prezid. Rooseveltas Sir
guliuoja Bronchitu

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas s i r g uliuoja 
bronchitu (kvėpavimo ka
nalų uždegimu). Bet liga 
esanti nepavojinga ir jis 
gerai jaučiasi, kaip sakė 
prezidentas, besikalbėda
mas su laikraščių reporte
riais. Ligoninėje buvo X- 
spinduliais nufotografuota 
jo plaučiai. Gydytojai pa
stebėję, jog tik vienas iš 
48,500 sirgimų bronchitu 
išsivysto į plaučių uždegi
mą.

Tūkstančiams Naciu
šuoja per lygumas linkui 
Odessos, didžio Juodosios 
Jūros uosto, 75 mylios į 
pietų vakarus. Tuo būdu jie 
gręsia atkirst apie 100,000 
nacių, esamų kampe tarpe 
Domanevkos, Odessos, Ni
kolajevo ir Juodosios Jūros. 
Odessa tai jau paskutinis 
vokiečiams uostas pietinėje 
Ukrainoje.
ATAKA PRIEŠ VOKIE

ČIUS JASSY
Berlyno radijas skelbe, 

jog Raudonosios Armijos

SKAUDŪS NACIAMS 
NUOSTOLIAI SO
VIETŲ FRONTE

London. — Žygiuose, ku
riais Sovietai atvadavo Ka- 
menec - Podolską, buvo ne
laisvėn paimta apie 2,000 
vokiečiu kareiviu ir oficie- 
rių. Raudonarmiečiai pa
grobė 50 nacių kanuolių, a- 
pie 4,000 trokų, 250 moto
rinių dviračių, ir 10 sandė
lių įvairių karo reikmenų.

Į pietus nuo Jarmolincy, 
atgriebto apskričio miesto, 
sovietiniai kovūnai sunaiki
no apie pulką vokiečių pės
tininkų ir pagrobė 21-ną 
priešų tanką, 10 šarvuotų 
automobilių, 400 trokų su 
kroviniais ir daug kitų ka
rinių medžiagų.

Užimdami Stanislavo ap
skričio miestą ir geležinke
lio stotį Gvozdecą, raudon
armiečiai sunaikino tris vo
kiečių traukinius, prikrau
tus gazolino ir kitų karo 
reikmenų. Daug hitlerinin
kų paimta nelaisvėn, o 200 
vengrų su savo oficieriais 
patys pasidavė be pasiprie
šinimo.
SMŪGIAI NACIAM ORE

Prieš kelias dienas Sovie
tų lakūnai nušovė 24 iš 60 
vokiečių lėktuvų, mėginu

sių bombarduot Sarny mie
stą, Vakarų Ukrainoj. Visi 
sovietiniai lėktuvai sugrįžo 
į savo stovyklas.

Leningrado fronte devy
niolikoje mūšių ore raudo
nieji lakūnai nukirto že
myn 12 vokiečių bombane- 
šių ir 9 lengvuosius jų lėk
tuvus. Šiose oro kautynėse 
Sovietai taipgi neturėjo jo
kių nuostolių. Keturi sovie
tiniai lakūnai kiekvienas 
nušovė po tris nacių lėktu
vus.

vietų Respublikos į Rumu
niją, atakavo nacius Jassy 
mieste, stovinčiame už sep
tyneto mylių į vakarus nuo 
Prut upės. Vokiečiai gyrė
si, kad atmušę tą Sovietų 
ataką.

Per Jassy eina geležinke
liai į Odessą, į Rumunijos 
sostinę Bucharestą, į ru
munų žibalo versmių cent
rą Ploesti, o šiauriniai -pie
tiniu ruožu nuo Jassy eina 
geležinkeliai į Černovicą, 
Lvovą, Varšavą, taipgi į 
Vengriją ir bendrai į Vidu
rinę Europą.
NACIAI ESĄ APSUPTI 

KOVELYJ E
Kitas nacių radijo prane

šimas sakė, jog rusai apsu
po vokiečius stambiame Ko- 
velio mieste ir tik lėktuvais 
pristatoma maistas ir kiti 
reikmenys apsuptiesiems. 
Kovelis yra Vakarų Ukrai
noje, valdytoje lenkų iki 
193(9 m. rudens. Jis stovi 
už 35 mylių nuo vadinamo 
“senojo 
žiaus” ir 170 
Varšavos.

VOKIEČIAI
Į pietus nuo 

vaduoto Proskurovo yra 
tūkstančiai vokiečių kilpoj, 
apimančioje 1,400 ketvirtai
nių mylių. Raudonarmiečiai 
dabar, užimdami Linkovcy 
miestą, susiaurino priešam 
ištrūkimo spragą iš tos kil- 

Ipos iki 14 mylių iš viso, 
tarp Kamenec - Podolsko ir 
Linkovcy.
32 MYLIOS IKI ČECHO

SLOVAKIJOS
Toliau į šiaurvakarius, 

Raudonoji Armija atėmė iš 
vokiečių Gvozdecą, Stanis
lavo srities apskričio mies
tą, tik 11 mylių nuo Kolo- 
mejos, geležinkelių mazgo, 
per kurį, be kitko, eina ge
ležinkelis iš Černovico ir 
Lvovo.

(Tąsa 5-me pusi.)

Lenkijos rube-
mylių nuo

KILPOJE 
pirmiau at

Philadelphia, Pa

K

Amerikiečiai ir australai 
numėtė 292 tonus bombų į 
japonus Naujosios Guine- 

jos ir Bougainville srityje 
per dieną.

Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetas (Phila. sky
rius) šaukia labai svarbų 
visų delegatų ir nedelegatų 
susirinkimą, 31 d. kovo, 
penktadienį, 7:30 v. v. Liet. 
Repub. Susiv. patalpoje, 
1218 Wallace St., kuriame 
bus svarbus pasikalbėjimas 
Lietuvai pagelbos teikimo 
reikalais. Visi, kurie trokš
tate prisidėti prie šio svar
baus darbo, būkite šiame 
susirinkime. Dalyvaus L. P. 
T. K. pirmininkas Antanas 
Bimba. Naujai išrinkti de
legatai pribūkite. t
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jei tai buvo klaidos, o, ne tikslus žmo
nėms akių dūmimas. Praregėję, gal ir 
jie pradės sakyti, jog antrasis frontas 
Vakarų Europoje yra vienintelis būdas 
greitesniam priešo sunaikinimui su ma
žiau nuostolių.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y.. under the 

Act of March 3, 1879

Stalingradas ir Cassino
Nedidukas, pietinės Italijos kalnuose 

stovįs miestelis, Cassino, kasdien mini
mas mūsų krašto spaudoje bėgyj virš 
trijų pastarųjų mėnesių. Cassino, mat, 
stovi kelyje į Romą, į kurią mūsų armi
jos pasimojo žygiuoti dar praeitą rudenį. 
Cassino stovi tarp aukštų kalnų ir iki 
miestelis nebus paimtas, mūsų armijos 
negalės pasivaryti į šiaurius. Ne vienas 
jau tūkstantis kareivių gyvybių ties Cas
sino tapo paklotas, bet miestelis dar vis 
tebėra vokiečių žinioje.

Kad prasimušti pro šį miestelį, kad jį 
paimti, talkininkų karo vadovybė įsakė 
bombėriams jį sunaikinti, paversti visiš
kai į griuvėsius ir tuomet lengvai per jį 
peržengti.

Įsakymas buvo įvykintas: Cassino pa
verstas į griuvėsius. Mūsų bomberiai su- 
taškė jį, išversdami ant Cassino daug 
tonų bombų.

Deja, Cassino dar vis vokiečių ranko
se. Pasirodo, kad vokiečiai lengvai gali 
“įsikasti” į griuvėsius ir iš jų gintis!

Karinių reikalų žinovai dabar dėl to 
daro tokias išvadas (mūsų nuomone, 
teisingas išvadas): bombos iš oro yra 
geras dalykas, bet jos karo nelaimės. 
Bomberiai gali būti (ir yra) didelė pa
galba kelio praskynimui, priešo važiuo- 

-* - tės, susisiekimų ardymui, gamybos prie
monių (fabrikų) naikinimui, tačiau tik 
jais karo nelaimėsi. Mūšiams laimėti, 
karui laimėti reikia bendrinti tiek oro, 
tiek žemiškas pajėgas: tankistus, artile
ristus, pėstininkus ir parašiutininkus, 
kur jie reikalingi. Tik tuomet priešas 
gali būti visiškai nugalėtas.

Karinių reikalų žinovai, beje, dabar 
lygina Cassino prie garsiojo Stalingra
do, ties kuriuo įvyko Sovietų-Vokiečių 
karo persilaužimas Sovietų naudon. Sta
lingradą vokiečiai iš oro daužė taip, kaip 
jokio kito miesto. Ne tik iš oro jie svaidė 
tūkstančius tonų bombų, bet ir iš žemės 
artilerijos ugnis miestą naikino pašėlu
siai. Stalingradas buvo paverstas į griu
vėsius. Sunaikinę tokį didelį miestą, vo
kiečiai manė lengvai galėsią “griuvė
sius” paimti ir savo tikslą pasiekti.

Bet jų svajonės, kaip jau žinome, sva
jonėmis ir pasiliko. Griuvėsiuos buvo 
raudonarmiečiai, drąsieji miesto gynė
jai, kurie neatidavė priešui miesto iki 
atėjo naujos armijos ir pradėjo savo 
ofensyvą prieš vokiečius, pradėjo apsu
pimus, priešo pozicijų naikinimus, kokių 
istorija nėra mačiusi!

Sakoma, vokiečiai pasimokinę iš Sta
lingrado ir savo prityrimus dabar pri
taikė Cassino miesteliui.

Galimas daiktas, jog taip yra, bet tu- 
frime atsiminti, kad Cassino — mažytis 
miesčiukas, dėl kurio tesimuša tik kele
tas divizijų.

Amerikiečiai ir anglai yra įsitikinę, 
kad Cassino bus paimtas, nepaisant viso
kių vokiečių pastangų jį pasilaikyti.

Tačiau išvada iš to visvien yra aiški: 
vien bombardavimais iš oro karo nelai
mėsi. Mes galime daužyti Vokietijos 
miestus dar tris kart tiek, kiek jie dau
žomi dabar, tų miestų nesunaikinsime, 
taipgi priešo nenugalėsime. Priešui nu
galėti reikalingos “žemiškos” armijos, 
narsios, sumanioje vadovybėje, gerai 
ginkluotos ir išlavintos armijos.

Tą nuolat ir nuolat teigė Tarybų Są
jungos karinių reikalų žinovai, tą nuo
lat teigė apdairesni žmonės Amerikoje. 
Nepaisant to, buvo tam tikrų “specija- 
listų,” priešingų antro fronto atidary
mui Europoje, kurie bandė žmones bo- 
vinti pasakomis apie Vokietijos sunaiki
nimą tik oro jėgomis!

Gal dabar ir jie praregės savo klaidas,

Keista ir Nešvari Propaganda 
SLA Rinkimų Kampanijoje

SLA pild. tarybos rinkinių kampanija 
dabar eina, kaip sako žmonės, “pilnu 
štymu.” Be to, kas telpa laikraščiuose, 
siuntinėjami lapeliai, finansuojami iš ka
žin kokių neaiškių šaltinių. Visokiais pa
vadinimais prisidengę “komitetai” tuos 
lapelius bruka nariams, naudodamiesi 
SLA organo Tėvynės adresais (Tuos ad
resus, matyt, turi pasiglemžę abi pusės, 
—bagočiniai ir laukaitiniai).

Įdomu tas, kad šitoje agitacijoje už 
savo kandidatus, abi pusės SLA reika
lus nukiša į užpakalį, o centre stato vi
sai pašalinius klausimus.

Štai, veikia “Lietuvos — SLA Gero- 
vės Komitetas,” kuris leidžia lapelius, 
specialiai nukreiptus prieš Bagočių. Tie 
lapeliai išsiuntinėti visiems SLA na
riams ir juose bandoma parodyti Bago
čiaus “griekai.” Kokius gi “griekus” ta
sai komitetas Bagočiui primeta? Štai:

“F. Bagočius būdamas Susivienijimo 
prezidentu papildė antilietuvišką, darbą, 
indorsuodamas Mass. Lithuanian Com
mittee . ..”

Todėl, girdi, SLA nariai neturį už jį 
balsuoti!

Skaitytojas gal paklaus, kas yra tas 
“Massachusetts Lithuanian Commit
tee”? Atsakysime: tai Komitetas, kuris 
1943 metais surinko iš Mass, valstijos 
lietuvių apie septynis tūkstančius dole
rių; už tris tūkstančius dolerių jis nu
pirko Amerikos Raudonajam Kryžiui 
ambulansą, o už likusius — lietuviš
kiems pulkams Raudonojoj Armijoj du 
X-ray aparatus.

Ar gali padorus žmogus, Amerikos pi
lietis, nesugedęs visiškai SLA narys 
smerkti Bagočių už tai, kad jis tuos 
Mass. Lietuvių Komiteto darbus užgyrė, 
indorsavo? Mūsų nuomone, už tai kiek
vienas Bagočių tik pagirti tegali. Mūsų 
nuomone, šis Bagočiaus žygis buvo vie
nintelis geras visuomeninis darbas, at
liktas bėgyje praeitų keletos metų!

Jeigu kalbėti apie “anti-lietuviškus 
darbus,” tai Bagočiaus oponentas, Lau
kaitis, jų yra padaręs kur kas daugiau. 
Laukaitis atvirai, begėdiškai rėmė Sme
toną, didžiausį lietuvių tautos priešą. 
Bet tas pats “Lietuvos—SLA Gerovės 
Komitetas” ragina SLA narius balsuoti 
už Laukaitį! Argi tai neparodo, kokis 
“lietuviškas darbas” rūpi pačiam komi
tetui?!

Eisime toliau.
Veikia ir bagočinių komitetas, pasiva

dinęs dar gražiau skambančiu vardu: 
“Demokratinių SLA Narių Komitetas.” 
Šį komitetą sudaro grigaitiniai-michelso- 
niniai elementai, su S. Bakanu prieša
kyj. Šito komiteto tikslas: garbinti Ba
gočių, už jį agituoti, ir podraug agituoti 
už kai kuriuos fašistinius kandidatus — 
smetonininkus.

Jeigu laukininių komitetas puola Ba
gočių dėl jo “antilietuviško darbo,” tai 
bagočinių komitetas, norėdamas pasiro
dyti nemažiau “lietuvišku” už laukaiti- 
nių komitetą, taipgi griebiasi to paties. 
Bagočiniai smala spjaudo Mažukną. Už 
ką? Pasiskaitykite:

“Kadangi didelė dauguma SLA narių 
yra mūsų tautos patriotai, įvairiausio
mis progomis asmeniškai ir per Susivie
nijimo kuopas rėmę laisvą nepriklauso
mą, ir demokratinę Lietuvą o ypač jos 
kultūrinius reikalus todėl jiems vice
prezidento J. K. Mažuknos antilietuviš
ka veikla įkyrėjo ir jie pasirįžo jo nusi
kratyti nominuodami, pirmuoju balote, 
vice-prezidento urėdan veikėją Povilą 
Dargį” (veidmainį, smetonininką).

Matote, kas darosi! Laukaitiniai pjau
na Bagočių, o bagočiniai tuo patim — 
Mažukną. Įnagis abiejų tas pats: “anti
lietuviškas darbas”!

Mes pilnai galime suprasti laukaiti- 
nių mierius ir jų kovos priemones prieš 
Bagočių. Bet mums nuostabu, kaip Ba
gočius galėjo susidėti su tokiais šarlata
nais, kurie naudoja prieš Mažukną tuos 
pačius “argumentus,” kuriuos laukaiti
niai naudoja prieš patį Bagočių?!

Viena pusė ir kita bando joti juodu 
smetonišku žirgeliu. Bet laukaitiniai 
fašistai, aišku, čia turi pirmenybę, nes 
jie sakyte sako bagočinių grupei: jeigu

šėlsta

NEAPYKANTOS AP
KVAIŠINTO REDAKTO
RIAUS KLIEDĖJIMAS
Kas pasidarė su mūsų 

klerikalinės spaudos redak
toriais? Ko jie taip 
ir plūstasi?

Atsakymas tegali būti 
vienas: neapykanta 
apkvaišino.

Pavyzdžiui, Chicagos 
Draugo redaktoriai bando 
demokratinius lietuvius pa
lyginti prie Judos. Juos vi
sus vadina bolševikais ir 
sako:

“Bet lietuviškųjų bolševi
kų, lietuvių tautos pardavi- 
kų, sąžinė yra taip atšipusi, 
kad jie visai ramiai gali 
pulti dar į didesnius nusi
dėjimus prieš savo tautą. 
Jei galėtų, jie kelis kartus 
savo tėvų kraštą parduotų 
ir prie išskerstų savo tėvų, 
brolių ir seserų kapų kazo
ką šoktu ir rusiškas dai- c* C-
nuškas dainuotų” (D., kovo

JUOS

Ar tai ne apkvaišinto re
daktoriaus sapaliojimas? Ir 
apkvaišinto ir Hitleriui 
parsidavusio.

Kas šiandien skerdžia ir 
naikina mūsų tėvus, brolius 
ir seseris Lietuvoje? Na
ciai. O šis Draugo ap j ake
lis kalba apie bolševikus ir 
išskerstųjų kapus.

Kas šiandien yra mūsų 
senojo krašto pardavikai? 
Tai tie išgamos, kurie dir
ba Hitleriui. O Draugo ap- 
jakėlis primeta bolševikam 
krašto pardavimą.

Draugo štabo, kaip ir vi
sos klerikalinės spaudos 
redaktorių, neapykanta So
vietų Sąjungai ir visiems, 
kurie sveikina jos žygius 

i prieš hitlerinius banditus, 
'sumaišė jų protą ir pražu- 
■ dė jų sąžinę. Štai kame vi
sa paslaptis jų desperacijos.

Jau jeigu kas neša Lietu
vai išlaisvinimą ir ją išlai
svins, tai juk Raudonoji 
Armija, vadovaujama bol
ševikų. Taigi, sakyti, kad 
bolševikai parduoda savo 
kraštą arba nesigaili savo 
tėvų, brolių ir seserų, tega
li Hitlerio agentai. Jokia 
kita žmonių grupė, jokia 
kita tauta, nėra tiek kraujo 
praliejus šioje kovoje prieš 
fašistinį barbarizmą, tą 
mirtiną žmonijos ir tautų 
priešą, kaip tie Draugo va
dinami bolševikai, tai yra, 
Soviątų Sąjungos Raudo
noji Armija. Toje armijoje 
taip pat lietuviai, kuriuos 
visus, žinoma, Draugas va
dina bolševikais - komunis
tais, atlieka tokį patį aūkš- 
čiausį pasiaukojimą.

Bet ateina tokie sutvėri
mai, kaip Prunskis ir Ši
mutis iš Draugo, ir kolioja 
juos savo krašto pardavi- 
kais. Ir drąsa ir akys!...

būt atviru fašistu, prieš ka
rą jie viešai parodavo savo 
fašizmą ir atvirai ant krū
tinės nešiojo‘Hitlerio, Mus- 
šdlinįo, Smetonos medalius. 
Dabar jie pasislėpė, užsidė
jo maškas, darbuojasi at
sargiai, ' dažniausia per a- 
gentus, arba per taip vadi
namus pusiau-fašistus.

Kas per vieni šitie sutvė
rimai, tie pusiau - fašistai? 
Jų nestoka demokratinėse 
šalyse. Jų užeisime Ameri
kos lietuvių tarpe.

Labai vaizdžiai ir teisin
gai, mūsų supratimu, juos 
charakterizuoja (apibūdina) 
Sovietų rašytojas Eren
burg. Apie tuos sutvėrimus 
prieš karą, Erenburg sako:

“Jis, pusiau - fašistas, bu
vo toks tipas, kuris nedaly
vavo gatvinėse fašistų riau
šėse ir nesveikino tokių de
monstrantų iki užkimimo. 
Pusiau - fašistas statėsi 
mokytu žmogum, net aukš
to proto žmogum. Jo pažiū
ra į fašistus buvo tokia: 
‘Tie jauni vyrukai kartais 
nueina per toli, bet jie yra 
nuoširdūs. Jie myli savo 
kraštą. Jie neapkenčia de
mokratų, masonų, laisva
manių, darbininkų, žydų, 
bolševikų ir kitų tvarkin
gumo priešų’. Pusiau - fa
šistas sėdėjo namie, bet au
kojo pinigus lazdoms ir la
peliams, bomboms ir pogro
mams. Pusiau - fašistas 
vaizdavosi ugniagesiu, o į 
fašistus žiūrėjo kaipo į 
purnpą ir vandenį. Tuo tar
pu tikrovėje fašistai buvo 
padegėjai, o pusiau-fašistas 
buvo žibalo skardinė.”

Erenburg “pusiau - fašis
tus” skaito labai 
gaiš sutvėrimais,
fašizmo mikrobų platinto; 
jais. Jie ypač pavojingi da
bar Jungtinėms Tautoms, 
kurios įveltos į didvyrišką 
kovą nušlavimui fašizmo. 
Jis sako:

“Mes žinome, kaip grei
tai mikrobai platinasi. Epi
demijos nepripažįsta rube- 
žių. Fašizmas vienoje šaly
je yra pavojus ne tik tos 
užkrėstos šalies piliečiams. 
Jis taipgi yra pavojus kai
mynėm šalim ir žmonijai a- 
belnai. Ant šio žemės pa- 
viršio yra pakankamai vie
tos visokios rūšies kalboms 
ir supratimams, bet ramus 
ir laisvas žmogus negali 
gyventi santaikoje su fa
šizmu. Legalizavimas fa
šizmo, ar tai būtų atviras 
dr apmaškiiotas, yra legali
zavimas kriminalystės.”

Ir dabar šitie taip vadi
nami pusiau - fašistai suši
lę darbuojasi fašizmo nau
dai. Erenburg teigia:

“Mes randame fašistus ir 
pusiau-fašistus stengiantis 
pakenkti garbingoms Jungti
nių Tautų pastangoms. Argi 
ne keista, kad tūlas angliš
kas politikierius vardu Knox 
gali viešai vadinti tautą, ku
ri lieja savo kraują, kad pa
gelbėti tam pačiam Knox pa
bėgti iš vokiečių koncentra
cijos stovyklos, ‘įžūliu agre
soriumi?’ Argi veikimas po
no McGovern, kuris Londo
ne gina Hitlerio talkininkus 
prieš Anglijos talkininkus, 
neatrodo bjaurus ir fantas
tiškas? Argi ne stebėtina,

kad New York Daily News, 
dideliam skaičiuje Hearsto 
laikraščių ir angliškuose sa
vaitraščiuose dedami straips
niai', kuriuose pasmerkiama 
Rusija, o apverkiami vargšai 
Hitlerio našlaičiai ?

“Viskas, kas tik apie Rusi
ją, sukelia tų sutvėrimų pasi
piktinimą. Kai Raudonoji Ar
mija traukėsi atgal, jie šau
kė, “Nėra jokio proto gelbėti 
pasmerktąjį pražuvimui.’ Da
bar, kuomet Raudonoji Armi
ja jau randasi Estijoj ir Tar- 
nopolyj, jie šaukia, ‘Pavojus 
Europai!’ Kuomet Kremliaus 
varpai skambino ‘Internacio
nalo’ melodijas, šitie laik
raščiai kalbėjo apie ‘pavojin
gus internacionalistus.’ Kuo
met jie išgirdo apie naują 
Sovietų tautinį himną, jie 
staugia, 
List a i.’

Jie 
nepripažinsime 

bet tuo tarpu jie 
kad Vilnius, kurį 

Lenkija ir Kišine- 
buvo aneksavę rū

‘pavojingi naciona- 
Gruodžio mėnesį jie

buvo persigandę ‘sovietinės 
centralizacijos;’ sausio mėne
sį jie užvedė kovą prieš ‘so
vietinę decentralizaciją 
rašo, ‘Mes 
aneksijų,’ 
pareiškia, 
aneksavo 
vas, kurį
munai, priklauso tiems anek- 
soriams (lenkams ir rumu
nams). Ką reiškia šitie pa
reiškimai meilės fašistams ir 
pasmerkimo Sovietų Sąjun
gai ? Tik vieną dalyką, bū
tent, kad mikrobams nerei
kia nei vizų, nei lėktuvų, nei 
laivu. *•

“Rusai kareiviai, anglai 
jūrininkai, amerikiečiai lakū
nai ir Jugoslavijos ir Franci- 
jos partizanai, kurie jau kri
to kovoje prieš fašizmą, ne
gali dalyvauti šiose diskusi- 

'jose apie ateitį. Jie krito, ^ie 
■ paaukojo savo gyvybę, kad 
nuo žemės paviršio nušluoti 
tą blogybę (fašizmą). Ar gy
vieji išdrįs juos išduoti?”

Kaip SLA Du Dideli Broliai 
Gina Mažiuką Broliuką

narius

pavojin-
Jie yra

KAS PER VIENI TIE 
PUSIAU-FAšISTAI?

Nesunku pažinti tikrąjį 
faišstą. Jis atvirai garbina 
Hitlerį. Jis atvirai reika
lauja mirties darbininkams, 
žydams, bolševikams, ir t.t. 
Jis atvirai šaukia “Three 
cheers for Hitler!” Tokių 
sutvėrimų yra. Jų užeisime 
ir Amerikoje. Dabar ne 
tiek daug, nes pavojus yra

Skaičiau spaudoj, Lais- pirmininkai gali 
vėj ir Vilny, SLA 353 kp. bausti, spenduoti ir t.t., jei- 
narė M. Imbras paaiškini- gu du trečdaliai kuopos na
mą prie jos skundo, kaip rių tam nepasipriešins, 
tos kuopos pirmininkas, da
bartinis kandidatas į SLA 
vice - prezidento urėdą, Po
vilas Dargis, atvirai laužo 
SLA konstituciją, nepaisy
damas SLA tvarkos ir kon
stitucijos nurodymų, užpy
kęs ant narės, barkšt į sta
lą ir jau esi suspenduota 6 
mėn. Pažindamas labaį ge
rai P. Dargį, tuo visai ne
sistebiu. Tas žmogelis gali 
padaryti bile ką.

Sykiu man yra labai ge
rai pažįstami ir abudu Im- 
brasai, kurie yra gerai pa
siturinti finansiniai ir la
bai geri ir mandagūs žmo
nės, per daug metų turėję 
krautuvę ir artimai manęs 
gyvena. Ot, dėlto, užėjęs 
pas juos ir pasikalbėjau mi
nėtu reikalu. Peržiūrėjęs 
laiškus Viniko ir Bago
čiaus, stebiuosi, kaip mūsų 
SLA organizacijos du dide
li broliai gina savo rūšies 
mažiuką broliuką P. Dargį, 
spjaudami ant SLA konsti
tucijos ir jos nurodymų. 
Pirmiausia sekr. Vinikas 
pastūmęs SLA konstituciją 
į šalį, vietoj pasiųsti skun
dą Sus. Stovio Skundų ir 
Apeliacijų komisijai, kaip 
konstitucija nurodo, šau
kiasi Bagočiaus) kad gelbė
ti P. Dargį!

Kadangi minėto skundo 
reikale, kaip Vinikui, taip 
ir Bagočiui, minėtos narės 
buvo nurodyta SLA konsti
tucijos patvarkymai ir mes 
SLA nariai tatai žinome, 
tad čion jų nekartosiu. Tik 
biskį noriu pabrėžti iš Ba
gočiaus laiško, rašyto, mi
nėtai narei vasario 3, 1944, 
kur mūsų SLA prez. Bago
čius sako: “Jei narys ne
apeliuoja į susirinkimą, ku
ris panaikina pirmininko 
uždėtą bausmę dviem treč
daliais balsų, toks pirmi
ninko patvarkymas yra tei
sėtas.” (Mano pabraukta). 
Ir tą nurodo aiškindamas, 
būk tai taip nurodo Ro
berts Rules. Taigi, sulig 
Bagočiaus interpretacijos > 
SLA tvarkos, SLA kuopų

kų” darbą, tai Bagočius, jūsų ir mūsų 
akimis žiūrint, papildė dar didesnį anti
lietuvišką darbą!

Kiek nors politiniai prasikrapštęs pa
dorus SLA narys, žinoma, į tai nekreips 
dėmesio. Besirinkdamas kandidatus į 
pild. tarybą, jis rinksis pagal kitokius 
jų, kandidatų, veiksmus bei kvalifikaci
jas.

Tiems SLA nariams, kuriems rūpi or
ganizacijos gražesnė ateitis,, privalo būti 

jūs smerkiate Mažukną už “antilietuviš- aiškus.vienas dąlykaš: tokia propagan-

da, kokią naudoja laukaitiniai prieš Ba
gočių ir bagočiniai prieš Mažukną, Susi
vienijimui lemia nelaimę, pražūti. Tokia 
propaganda, kuri stoja už įdėjimą į pild. 
tąr. razbaininkų, Susivienijimą stato į 
didelį pažeminimą, į negarbę.

Šiuo sykiu mes tegalime atvirai ir 
aiškiai SLA hadams patarti, kad jie ne
svyruodami balsuotų už f. K. Mažukną į 
vice-prezidentus; adv. St. Masytę—sek
retorių, dr. Jolianną Baltrušaitienę — 
gydytoj ą-kvotė ją.
.... i- ■■ 'r* ■ » • »' ;. -a : • • ' > - . *

Dabar noriu paklausti sa
vo SLA prezidento, argi iš- 
tikrųjų jau taip gali būti 
ir prašau tatai nurodyti. 
Aš SLA prezidentui irgi 
nurodysiu, kad tokių tai
syklių, kaip jūs aiškinate, 
visai nėra. Mūsų SLA kon
stitucija aiškiausia nusako 
Skyriui XV, paragrafe 2, 
kaip SLA narius galima 
teist, kokią procedūrą var
to t ir kaip juos galima 
baust.

Dabar apie Roberts Ru
les. Kaip kitose organiza
cijose, taip ir ‘pas mus Su
sivienijime, jei nariai susi
duria su kokiu klausimu ir 
neranda nurodymų konsti
tucijoj, tai tik tada jau ei
nam jieškoti paaiškinimo į 
Roberts Rules. Bet kur mū
sų konstitucijoj aiškiausiai 
nurodo reikalą, kaip virš 
pažymėta, ten jau mes ne
žiūrim Roberts Rules. Ant
ra. Roberts Rules visai to
kio dalyko nėra, kad pirmi
ninkas galėtų narius be 
teismo ant 6 mėn. suspen
duoti. Tai jūsų, ponas Ba- 
gočiaus, įsivaizdinimas, tai 
nesąmonė. Nesąmones 'na
riams skleisti yra negražu.

Kurgi jūs matėt ir girdė
jot, kad būtų bandoma į- 
gyvendinti organizacijoje 
tvarką, kad pirmininkas 
gali narius spenduoti, prieš 
konstitucijos patvarkymus? 
Kas atsitiks su mūsų Susi
vienijimu, jeigu kuopų pir
mininkai, inspiruojami SLA 
prezidento Bagočiaus, vi
sur sau nepatinkamus na- 
rius pradės spenduoti, jei
gu tik du trečdaliai narių 
kuopoj tam nepasipriešins, 
kaip Bagočius sako?

O kaip su tais “teismiš- 
kais dokumentais,” kaip sa
vo laiške sakot, kur Dargis 
pats, kaipo kuopos užrašų 
sekretorius, parašo ir pats, 
kaipo kuopos pirmininkas, 
pasirašo, ir minėti “teis- 
miški dokumentai” teisina 
Dargį? Kodėl jūs nepasa
kot, kad ypatai tuo pačiu 
sykiu sekretoriaut ir pir- 
mininkaut Pennsylvania 

valstijos yra uždrausta?
Prie tvarkos, prezidente 

Bagočiau, prie tvarkos!
J. Miliauskas,

SLA 286 kp. narys.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!
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A. L. D. L. D. REIKALAI
DUOKLIŲ MOKĖJIMAS

Su pabaiga vasario buvo 24 
garbės kuopos, arba pilnai pa- 
simokėję už 1944 metus. Kovo 
mėnesį pilnai pasimokėjo dar 
šios kuopos, tai yra, į garbės 
kuopų surašą įtrauktos:

8 Cambridge, Mass. 
15-A—Gibbstown, N. J.

16
46

Jersey City, N. J. 
Ottawa, Canada.

95
96

117
120

139

Sumerlee, W. Va. 
Kapuskasing, Canada. 
Sudbury, Canada. 
Hudson, Mass. 
Shelton, Conn. 
Hillcrest, Canada. 
Camden, N. J. 
Coleman, Canada. 
Los Angeles, Cal. 
Wilmerding, Pa. 
Hart, Mich. 
Trenton, N. J. 

dar prisidėjo 18

180 
207 
209

Reiškia,
naujų garbės kuopų, tokiu bū
du viso jau yra pilnai pasimo- 
kėjusių 42 kuopos. Kaip ku
rios iš jų yra stambios, kaip 
tai: 145 kp., Los Angeles, pa
simokėjo jau už 57 narius ir 
yra gavus jau 6 naujus narius 
šiemet. Clevelando kuopos 
lenktyniuoja, 22 kuopa jau yra 
pasimokėjus už 63 narius ir 
yra arti garbingų kuopų su
rašo, 57 mokasi sparčiai ir 
190 jau turi pasimokėjus už 
45 narius duokles. Kanados ir 
Chicagos kuopos lenktyniuoja 
narių pasimokėjime ir naujų 
gavime, kol kas, kanadiečiai 
ima viršų.

Didžiausia ALDLD kuopa, 
kuri yra 52 kuopa, Detroit, ir 
turi 250 narių, jau yra pasi
mokėjus už virš 100 narių 
duokles ir sekr. drg. J. K. Al
vinas sako, kad kuopa neati
duos jokiai kitai garbę, kaipo 
didžiausios kuopos ir šiemet 
jau gavo 16 naujų narių.

Naujų Narių Vajus
Naujų narių vajus bus

siamas iki birželio 1 dienos. 
Pirmas Apskritys, Chicago, 
nusitarė gauti 150 naujų narių 
laike vajaus. Kanados drau
gai priėmė iššaukimą, sutiko 
jie gauti 150 naujų narių, im
dami atydon tą, kad Chicagoj 
yra daug lietuvių, tai jie rei
kalauja iš chicagiečių gauti 
400 naujų narių. Iki kovo pa
baigai naujų narių reikale se
kamai stovime: 
Kp Miestas 
52—Detroit,

1—Brooklyn 
19—Chicago 
38—Scranton 
79—Roseland 
55—Brooklyn 

137—Montreal 
11—Worcester 

162—Toronto 
47—Montreal 

103—Hudson 
116—Chicago 
145—Los Angeles 
86—Chicago 
94 Kenosha 

190—Cleveland
Po 3 naujus narius gavo: 2 

kp., So. Boston; 10 
ladelphia; 20 kp., 
ton; 66 kp., Grand 
146 kp., Chicago.

Po 2 naujus narius gavo: 4 
kp., Portland; 7 kp., Spring
field; 17 kp., Shenandoah; 39 
kp., Scranton; 65 kp., Racine; 
92 kp., Cicero; 118 kp., White 
Plains; 218 kp., Scottville.

Visa eilė kitų kuopų yra ga
vę po 1 naują narį, žinoma, 

kurios kuopos turi dan
gavę naujų narių, beG 
skelbiame tik tiek, už 

mes esame gavę duokles.
A. Morkevičius, 47 kp.

tę-

Kiek gavo

16
14

10
9

8

6
6
6
6

kp., Phd- 
Bingham- 
Rapids ir

apdarymas, gi mūsų duoklė, 
tai yra, įplaukos pasilieka se
nos. šiuo klausimu kuopos ir 
apskričių komitetai gaus pla
tesnius laiškus.

Mes manome, kad, nepai
sant, jog turime daug kitų fi
nansinių kampanijų, bet visos 
kuopos ir nariai gali nors 
kiek paremti aukomis knygų 
leidimo programą.

Pastaruoju laiku gavome 
knygoms leisti .aukų nuo seka
mų draugų ir kuopų.

Drg. F. Goodrich, Herrin, 
pasimokėjo duoklę ir paauko
jo 50 centų knygų leidimui.

ALDLD 103 kp., Hudson, 
aukojo knygų leidimui $3.

Drg. J. Norwick, Detroit, 
Apšvietos Fondui $5.

Liet. Sūnų ir Dukterų Drau
gystė, Windsor, paaukojo $5 
ir ALDLD 21 kp., Windsor,

Drg. J. Ragauskas, sekr. 
117 kuopos, prisiuntė kuopos 
duokles ir nuo savęs $15.40 
aukų, kurias padalino seka
mai : lietuviams raudonarmie
čiams $10, Laisvės bazarui ir 
sveikinimui suvažiavimo $5.40. 
Visiems širdingai ačiū už au
kas Apšvietos Fondui ir kny
gų leidimui.

Šviesa ir Antrašai
Mūsų šių metų knyga — 

“Lietuva Ugnyje” yra spaudo
je. Jeigu nariai mokės duok
les, taipgi spaustuvė galės pil
nai dirbti, tai knygą gausime 
dar pavasarį.

žurnalo šviesos No. 1 jau 
išsiuntinėta visiems nariams ir 
ruošiame No. 2. Kas metai 
kuopų sekretoriams išsiunčia
me antrašus, kuriais siunčia
me me šviesą patikrinimui, bet 
ne visi patikrina ir atsako, šie
met, kaip tik aplankysite ant
rašus, tai patikrinkite, jeigu 
yra neteisingų, tai pataisę pri- 
siųskite centrui. Jeigu yra na
rių,
tys arba sekretoriai praneški-

i centrą.
D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, 6, N. Y.

kurie negauna, tai jie pa-

te

Haverhill, Mass

kaip 
giau 
mes 
kiek 
Drg.
sekretorius iš Montrealo rašo, 
kad jų kuopa jau yra pasimo- 
kėjus už 100 narių duokles, 
gavus 20 naujų narių ir bend
rai, gaus net 40 naujų narių, 
nes sau užsidėjo tokį skaičių.

Brangumas ir Knygoms 
Aukos

Karo sąlygose viskas labai 
pabrango, ypatingai spaustu
vių darbai.

sos ir knygų, jų susiuvimas irimas Lietuvos

hah* tinJr ii w m rfi

Rengiant Bent Kokį Parengi
mą, Reikalinga Plačiai Išgar
sinti, To Nepadarius, Nebūna 

Gerų Pasekmių

Kovo 4 dieną, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 136 kuo
pa turėjo surengus prakalbas, 
Lietuvių Piliečių Gedimino 
Kliubo svetainėje, 324 River 
St. Kalbėjo draugas J. Gasiū- 
nas, Tiesos redaktorius iš 
Brooklyn, N. Y.

Draugas Gasiūnas savo kal
boje plačiai paaiškino apie 
dabartinio pasaulinio karo 
įvykius, ir patarė dalyviams 
prakalbose gelbėti Amerikos 
valdžiai, perkant paskolos bo
nus, (Karo jPaskolos Bonus), 
kad būtų galima greičiau lai
mėti šį karą. Taipgi patarė 
aukoti, kiek kuris išgali, dėl 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus, 
kuris teikia pagalbą karei
viams, kariaujantiems prieš fa
šizmą.

Kalbėtojas, savo kalboje pa
lietęs Lietuvos dabartinį ir po
karinį klausimus, pabrėžė ve 
kaip: Girdi, mums lietuviams, 
gyvenantiems užrubežyje, nė
ra reikalo per daug rūpintis 
apie sudarymą pokarinės Lie
tuvoje valdžios, jeigu lietuviai 
raudonarmiečiai ir Lietuvos 
partizanai, turi užtektinai su- 
gabumų kovoti prieš hitleri
nius fašistus, už Lietuvos iš
laisvinimą, tai kuomet jie iš
laisvins Lietuvą iš po hitleri
ninkų priespaudos, tai tuomet 
jie turės užtektinai sugabumo 
ir sau sudaryti Lietuvoje to
kią pokarinę valdžią, kokia 
jiems bus tinkamiausia.

Kalbėtojas pabrėžė, 
mums, lietuviams,

kios reikiamos pagalbos, kaip 
dabartiniu laiku, taip ir tuo
met, kada Lietuva bus išlais
vinta iš po hitlerinių fašistų 
priespaudos. Nes Lietuvos gy
ventojams prisieis viską iš 
naujo atbudavoti, kas tik yra 
sunaikinta ir sugriauta įsilau
žus hitleriniams fašistams.

Kalbėtojas, aiškino apie rei
kalingumą lietuviams priklau
syti prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo. Kadangi Ameri
kos Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavime, kuris įvyko gruo
džio 18 ir 19 dd., praeitų me
tų, Brooklyne, (New York), 
tapo suorganizuotas Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas, 
kuris jau dabar rūpinasi tei
kimu pagalbos, kaip lietu
viams raudonarmiečiams, lie
tuviams, pasitraukusiems gi
liau į Sovietų Sąjungą ir lie
tuviams partizanams, tai d. 
Gašlūnui užbaigus kalbėti, bu
vo renkamos aukos virš minė
tam. reikalui.

Aukavo sekamai:
Po $5: V. ir A. Račkaus

kai ir A. P. Dambrauskas.
A. ir M. Kazlauskai $4.
Po $2: S. Benkus ir A. Ber- 

želionis.
Po $1: B. Gumauskas, V. 

Kancevičius, M. Yocumskienė, 
T. čerilauskienė, 
J. Masevičius.

Po 50c: A. J. 
A. Pereson. P. 
Smulkiais 25c. 
vo $25.60.

Visi suaukoti pinigai pasiųs
ta Lietuvai # Pagelbos 
Komitetui.

Čia turiu pažymėti, 
labai siaurą prakalbų 
mą ant vietos savo kolonijoje, 
tai neturėta ir skaitlingos pu
blikos virš minėtose prakalbo
se. O antra priežastis, tai, kad 
buvo rengiamos prakalbos šeš
tadienio vakarą. Mat, pas mus, 
lietuvius, yra įsigyvenusi ve 
kokia tradicija: Dirbus per 
savaitę dirbtuvėse, tai sulau
kus šeštadienio vakaro, kaip 
jie sako, reikia “paūžti.” Tai 
jie ir “ūžia,” kuomet sulaukia 
šeštadienio vakaro ir susiren
ka, ar tai pas privatišką “sa- 
liūnistą,” arba kliubo “bar- 
rūmyje” ir, apsistatę stalus 
pilnais stiklais degtinės ir 
alaus, pradeda “ūžti,” tai tuo
met nors laikinai (pagal jųjų 
tarmės) apmiršta savo visas 
nelaimes ir vargus iš praeities. 
Bet kas juos laukia ateityje, 
tai atrodo, kad jiems apie tai 
visai ir nerūpi.

Daleiskim, jeigu Sovietų Są
jungos darbininkai būtų “ūžę” 
aludėse per pereitus virš 20 
metų, nepaisydami, kas juos 
laukia ateityje, tai, kuomet 
juos užpuolė Vokietijos fašis
tiniai draskūnai, arba žmog
žudžiai, tai jie nebūtų galė
ję nuo jųjų apsiginti. Bet So
vietų Sąjungos darbininkai vi
sada blaiviu protu tėmijo, kas 
juos laukia ateityje. Jie nu
matė, kad jiems anksčiau ar 
vėliau-reikės stoti į kovą prieš 
galingą- vokišką fašistinį sma
ką. Sovietų Sąjungos darbinin
kai per su virš 20 metų ruošė 
planuotą nuo priešo apsigyni
mą, tai todėl dabar Raudonoji 
Armija nustebino visą pasaulį 
savo sugabumais, taškydama 
galingiausia Hitlerio armiją.

Dalyvavęs Prakalbose.

Shenandoah, Pa

katrie 
galite, 
vardus

Povilas 
surinkę 

Hazletono, 
jie netingėjo pervažiuot

P. Avens ir

. Navickas ir 
Galinis 25c. 

Viso suauka-

Teikimo

kad per 
garsini-

Nukautas Naciu Žandary 
Generolas Ryty Fronte

Madrid. — Nacių gvar
dijos brigados generolas 
Hermann Crux, vokiečių 
žandarų komandierius, ta
po užmuštas sovietiniame 
fronte, kaip rašo atėję iš 
Vokietijos laikraščiai.

Talkininkų lakūnai nu
skandino du japonų laivus 
ir nušovė 13 priešų lėktuvų 
Naujosios Guinejos srityj.

Maskva. — Sovietinės Jė
gos nuskandino Suomijos

kad 
pabrango, ypatingai spaustu- mums, lietuviams, gyvenan- _ . .

Mums pabrango | tiems užrubežyje, turėtų būti Įlankoje du priešų zvalgy- 
popiera, atspausdinimas Švie-( pirmaeilis klausimas, tai teiki- bos laivus ir vienų j™’*"' 

žmonėms viso- ^graibymo laivų.
minų

Kovo 19 d. Liet. Amerikos 
Piliečių Kliubas surengė šo
kius, nuo kurių, pelnas skiria
mas Raudonajam Kryžiui. 
Kliubas davė veltui svetainę ir 
padengė visas kitas išlaidas, 
kurių buvo apie $100, tai pel
no liko net $300.

CLEVELANDO ŽINIOS
Demokratinių Lietuvių Sky

rius mūsų apylinkėje pradėjo 
rinkt drapanas. Pradžia gerai 
eina, žmonės neša drabužių, če- 
verykų, britvų ir tt.

Aš norėčiau pranešt, 
nešat drabužius, tai jei 
tai prašom palikt savo 
ir pavardes.

Draugai ■ Adelė ir 
K valkauskai atvežė
daug drabužių iš 
mat
per miestą, tai labai geras da
lykas.

Tai draugai ir draugės, kurie 
dar turit drabužių, tai prašom 
nelaukt paskutinės dienos, bet 
tuoj neškit pas mus, o mes 
juos peržiūrėję siusime į cent- 

I ra. Mūsų , antrašas: 107 E. 
Center St., Shenandoah, Pa.

Aukotojų vardai, surinkta 
per draugus Kvalkauskus: Mrs. 
Molly Kosiak, Mrs. Joseph Zi
ko wske, Peter Labanauskas, 
Mrs. Andrulavich, Mrs. F. Po- 
niatuoske, Mrs. Mary žukovsky, 
Mrs. Razanosky, Charles Wait- 
kus, Mrs. Marcella Malaskas, 
Mrs. Anna Grimas. Mrs. E. 
Hagelgan, Mrs. F. Viola, Mrs. 
M. Sakojienė, Charles Shlomas, 
Mrs. Kamarausky, Mrs. Czen- 
kus, Mrs. -Bubnis.

Vardai, kurie patys atnešė 
drapanų: Mrs. A. Motuzą, V. 
Noruša, American Legion, G. 
Kubilius, J. Kuchinsky, M. O- 
braitis, M. Besky, M. Bernoto- 
nis. P. Kvalkauskas, Mrs. Go- 
berienė, Mrs. Sorin, E. Thoma- 
sionis, M. Kubilius, S. Minevi- 
čius, T. Casenas.

Labai ačiū visiems, katrie 
aukavo. Visi gerai žinom, kad 
drapanos eina geram tikslui.

Balandžio 15 dieną rengiam 
balių, pelnas skiriamas tam pa
čiam tikslui,. tad prašom visų 
ateit į 
Polish 
Lloyd 
džia 7

Kovo 20 d. įvyko kliubo mė
nesinis susirinkimas. Nors oras 
buvo prastas, bet narių daly
vavo nemažai. Pirmininkas 
pranešė, kad užrašų raštinin
kas išeina į kariuomenę. Visi 
sutiko, kad laikinai išrinkti 
trečias raštininkas jo vieton, 
Juozas Kazlauskas.

Pirmininkas pasiūlė, kad į 
kliubą būtų priimami kitų tau
tų žmonės, kurie vedę su lie
tuvėmis. Vienbalsiai pasiūly
mas priimtas ir pagal konsti
tuciją bus apdiskusuotas, o 
paskui į ekstra sušauktą susi
rinkimą nariai dviem trečda
liais balsų galės užgirti.

Į kliubą perstatyta 5 nauji 
nariai. Iš finansų raštininko 
paaiškėjo, kad kliubas pirmyn 
labai gerai žygiuoja.

J. Kazlau išdavė gerą ra
portą iš bendro veikimo pun
delių skyriaus. Tam tikslui 
rengiamas nepaprastas paren
gimas balandžio 23 d., po pie
tų, Laisvės Choro svetainėje, 
su karo bonu dovanomis. At
sišaukė į kliubiečius, kad pirk
tų tikietukų bonų reikale.- 
Kliubas šiam prakilniam dar
bui paaukavo $15.

Buvo 
Russian 
Laiškas 
Išrinkta
ko ir W. Brazauskas, 
darbuosis pagal laiško turinį.

Stasys Makaveckas davė pla
tų raportą iš lietuvių bendro 
veikimo skyriaus pagelbai Rau
donajam Kryžiui; buvo sureng
ta parengimas kovo 12 d. Pelno 
liko apie $100. Parengimas at
sibuvo lietuvių parapijos sve
tainėj. Skyrius turi virš $1,000 
pinigų. Raudonajam Kryžiui 
pervesta $500, o kiti bus pa
naudoti dovanoms lietuviams 
kareiviams. Mezgėjų darbas ei
na taip pat neblogiausiai, ūpin
gai raportas priimtas.

Kliubo narys leitenantas A. 
■buvo parvažiavęs namo, 
gražiai atrodo.
Civiliame gyvenime 
pažangiais lietuviais,

skaitytas laiškas nuo 
War Relief skyriaus, 
priimtas vienbalsiai, 

į komisiją Frank Hai- 
kurie

tą mūsų balių. Vieta —
National Hali, Cor. 

and Chestnut Sts. Pra- 
v. vakaro. S. Kuzmickas.

Hartford, Conn.
čia vj^os lietuvių srovės tu
šavo svetaines, tai ir pirmei

viška srovė turi savo. Ten su
sirenka skaitlingai žmonės 
praleisti laiką, paūžti, randa 
geros literatūros, kas nori ir 
kam patinka pasiskaityti. Sve
tainė, tai centras 
parems, 
mams, 
dažnai.

Taigi,
džio 2 d., 2 vai. po pietų, Lais
vės Choro svetainėje, 155 Hun
gerford St., bus labai svarbus 
parengimas. Visas ir visus kvie
čiame atsilankyti ir savo pa
žįstamus atsivesti.

ri

sueigoms, 
vestuvėms, parengi- 

o parengimų turime

ir sekmadienį, balau-

Iš Liet. Amer. Piliečių Kliubo 
Veiklos

Kovo 12 dieną laiškais kliu- 
bas susišaukė į 4 savo svetainę 
tuos prietelius, kurie buvo pa
skolinę žemiau $100 nupirki
mui ■ kliubo namo, atidavė 
jiems paskolą su nuošimčiais 
ir draugiškumui suteikė įžan
gą į šokius ir barčekių valgiui 
arba gėrimui. Kliubo pirminin
kas J. Pilkauskas širdingai 
jiems paačiavo už ištiesimą pa- 
gelbos rankos, kada tas buvo 
reikalinga kliubui.

“Laisvės” No. 62 tilpo apra
šymas apie Ohio Demokratinių 
Lietuvių Tarybos konf., įvyku
sią vasario 27 d. Ten tilpo au
kotojų vardai, kurie aukavo 
Tarybos reikalams, 'bet per 
klaidą likosi nepaskelbti seka
mų draugų bei draugių vardai: 
$1.50 aukavo B. Daren; po $1: 
Z. Stripeikienė, P. Radžers, J. 
Brazienė (iš Akrono), S. Šle
kys, D. Petrauskas, S. K. Ma- 
žanskas, M. Žebrauskienė, P. 
Nemura, M. Rugienienė, J. 
Stripeika, P. Boika ir. J. Kalas.

Kovo 15 dieną surengtos iš
leistuvės kliubo raštininkui 
Petrui Espdai į kariuomenę. 
Dalyvavo jo giminės, kliubo ir 
jo veikėjai ir draugai. Suren
gimu daugiausiai rūpinosi Mrs. 
Barrison, jai gelbėjo, M. Pil
ky, M. Kilienė ir kitos. Kliu
bo pirmininkas J. Pilky pakal
bėjo, nuo kliubo įteikta dova
na $35 'ir nuo dalyvių $31. 
Tai yra pirmas kliubietis iš te-1 
vų tarpo, šaukiamų į armijos 
tarnybą.

Petras išbuvo raštininku 4 
metus, jis labai nuoširdžiai ir 
teisingai dirbo. Atsisveikinda
mas pasižadėjo kovoti prieš 
mūsų neprietelius. Visi griaus
mingai palydėjo jo kalbą. Lai
mingos kloties Petrui srrmijoj.

F

u Mi

Žukas 
Labai 
metų, 
kė su
klausė prie Laisvės Stygų 
kestros ir Laisvės Choro, 
bar išvyko mokytis į Conn, 
versitetą. Laimingo
mo! Kliubietis.

Jis 22 
vei- 
pri- 
Or- 
Da- 
uni-

pasiseki-

Montello, Mass

kuris

Liuosybės Choras laiko prak
tikas kiekvieną trečiadienį va
karais. Daug narių neatsilan
ko, nekurie neįvertina taip 
svarbų darbą. Atsiminkime, 
kokis dabar yra svarbus lai
kas, kokis žiaurus karas ve
damas už žmonijos laisvę, tai 
suprasime, kad ir mes turime 
visi daugiau dirbti.

Choro susirinkime,
įvyko kovo 22 d., buvo pla
čiai apkalbėta, ką darysime su 
koncertu, kuris rengiamas šeš
tadienį, balandžio 15 d., Lie
tuvių žemutinėje svetainėje. 
Nutarta daryti viską, kad kon
certas būtų geras, pakviesti 
Verą Belkienę (Putvinskaitę) 
ir Anna Mirieikiūtę, taipgi 
Norwoodo Vyrų Grupę ir gau
ti daugiau meniškų jėgų.

Sovietų Sąjungos žmonių pa- 
gelbai darbas eina gerai, žmo
nės atneša daug skustuvų, ir 
kitų naudingų dalykų. Prašo
me ir tuojau aukoti, o mes 
persiusime, kur reikalinga.

W. Yurkevičius.

Troškulys Kišenėje
Jisai ramiausiai išgėrė 

savo alaus stiklinę, paskui 
pradėjo staiga nervuotis ir 
skubiai j ieškoti po visas sa
vo kišenes.

— Kas atsitiko? — pa
klausė jo.

— Nieko, aš tik norėjau 
sužinoti ar dar tebeturiu 
troškulį išgerti alaus.

Drabužių rinkimo komisija 
raportavo, kad yra daug ir šva
rių drabužių surinkta; .kom. už 
kelių dienų susieis juos sutvar
kyti, sutaisyti ir supakiuoti 
taip, kad greitu laiku pirmas 
siuntinys bus pasiųstas į Broo- 
klyną, o brooklyniečiai 
kur reikia.

pasiųs

I

i

Ambulanso pirkimui yra 
aukavę sekami draugai, kurių 
sąrašas tapo pamestas ir var
dai ligi šiol nebuvo atskaitose 
paskelbti. Aukavo po $10: J. 
žemaitis, R. Kliauga, K. Joni- 
lienė ir D. Petrauskas; po $5: 
Ona Žemaitienė, Emilija Zinke
vičienė, A. A. Jesiunai, Anto- 
nctte Tėvelis.

Kovo 16 d. įvyko Ohio Dem. 
Lietuvių Tarybos Komiteto pir
mas susirinkimas. Iš įvykusios 
konf. raportų paaiškėjo, kad 
konf. tikrai buvo sėkminga. 17 
draugų aukavo po $3.50 dėl 
pundelių; jų vardai paskelbti 
Laisvės nr. 61. Be to, kitos 
įplaukos davė pelno $89.60, tai 
graži pradžia mūsų tarybos 
darbo.

Komisija aukų rinkimui 
Raud. Kryžiaus vajaus metu 
raportavo, jog per pirmas 2 sa
vaites surinko arti $300. 
Draugės Romandienė ir Vens- 
lovienė daugiausia pasidarba
vusios, po jų seka drg. P. Ra
džers ir A. Palton.

Nutarta Raud. Kryžiaus nau
dai surengti “party,” svetainė 
paimta ant^bal. 2 d., 15804 St. 
iClair Avė., pradžia 3 vai. po 
pietų. Kviečiame visus atsilan
kyti ir kartu paremti šį svarbų 
reikalą, o. D. L. Taryba iš iždo 
paaukavo $25.

Dar kartą pažymėsiu 
kur visi clevelandiečiai 
atliekamus drabužius 
sunešti, tai yra, pas J. žebrį, 
15416 St. Clair Ave., pas V. 
Romandą, 10109 St. Clair Ave., 
pas Mikolajūnienę, 1272 E. 71 
St. Kurie turite daug drabužių, 
o neturite parankumų juos at
nešti, tai praneškite ar laišku 
arba telefonu I. V. 9638, o aš 
pasistengsiu juos paimti. Nepa
mirškim, jog jokia auka nėra 
permaža, daug tokių, rodos, 
“menkų” dalykėlių, kurie pas 
mus kartais nusimėto, šiandie
ną .kituose kraštuose gali netik 
karo suvargintus žmones pri
dengti, patiešyti, bet ir jų gy
vybę išgelbėti, tai duokime 
jiems pagal mūsų išgalę ir pa
raginkime savo kaimynus, kad 
ir jie tai padarytų.

Dar pasiunčiau čekį už $5.00 
nuo draugų M. M. Jančiulių, 
1111 E. 71 St. dėlei pundelių.

Konferencija plačiai apkal
bėjo apie įsteigimą mūsų šio 
karo veteranams Posto, kad 
greitai sugrįš jų reikiamas 
skaičius, kad tuoj jį galima bū
tų įsteigti. Išrinkta tam darbui 
komisija, kuri pasiteiraus apie 
visas to reikalo smulkmenas. 
Drg. V. Romandas, delegatas 
Dęmokratinių Lietuvių suva
žiavime New Yorke, paaukavo 
tam reikalui $36, tai yra, vi
sas savo kelionės lėšas, kurios 
jam buvo išmokėtos už daly
vavimu suvažiavime.

O. D. L. Tarybos pirm.
J. žebrys.

vietas, 
savo 

prašomi
1
I

j

.j

Norwood, Mass
Iš Darbo Kovos Lauko

American Brake Shoe Co. 
darbininkai, kurie yra organi
zuoti į United Steel Workers 
of America, CIO, buvo išėję 
ant streiko iš priežasties ne- 
sulaukimo atsakymo dėl algų 
pakėlimo., kurio laukė jau sep
tintas mėnuo. Algų klausimas 
tebėra ant rankų War Labor 
Boardo ir dėl paleidimo uni
jos pirmininko iš darbo.

Darbininkai, išstovėję strei
ke 7-nias dienas, sugrįžo į dar
bą unijos vadų prašomi ir 
War Labor Boardas prižadėjo 
greitai imtis nesusipratimo iš
rišimo. Darbininkai grįžo į 
darbą, atsižvelgdami į karo 
laiką ir kad produkcija reikia 
statyti pirmoje vietoje, o nesu
sipratimus galės išrišti War 
Labor Boardas arbitracijos ke
liu. Unija patiekė savo pareiš
kimą- vietinei spaudai, kuri pa
talpino ant pirmo puslapio. 
Kompanija atsisakė pareiški
mą spaudai duoti.

Komanija yra pasiryžus su
griauti uniją, bet darbininkai 
labai vieningi ir jei bus reika
las, tai drūčiai kovos už savo 
teises.

Norwood Lietuvių Svetainės 
Prasti ir Geri Darbai

Pakvietimas Bagočiaus kal
bėti, kurio tikslas buvo iškeik
ti Sovietų Sąjungą, Staliną ir 
Paleckį ir pagerbimas Smeto
nos, kaip “gero žmogaus,” tai 
yra labai prastas darbas iš 
Bendrovės pusės.

Bet įvyko Bendrovės susirin- 
mas kovo 9 d. Susirinkime iš
duota knygų peržiūrėjimo ko
misijos raportas. Vienas ko
misijos narys paaiškino, kad 
knygos kasieriaus su sekreto
riaus nesutinka nei vieną mė
nesį, ir kad kasierius atsisakė 
priduoti bilas peržiūrėti, to
dėl, be bilų pertikrinimo ne
galima knygų tikrai sutaikinti.

Susirinkimo didžiuma pasi
tenkino tokiu knygų “peržiū
rėjimu.” Tai blogas dalykas, 
kad narių didžiuma sutinka su 
tokiais dideliais nesutikimais.

Bet Bendrovė padarė keletą

. i

svetainę veltui

Raudonojo ,

Norwoodo 
biskį ben- 

Veikiausiai

ir labai gerų dalykų. Štai, 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui paaukojo $50. Vienos 
dirbtuvės darbininkai pradėjo-"
organizuotis į CIO uniją ir 
jiems reikalinga pagalba. B<en- 
drove nutarė svetainę duoti už 
dyką, kol susiorganizuos.

štai United Steel Workers 
of America, CIO, Lokalas 
2333 išėjo ant streiko, Bendro
vė nutarė kol streikuos, tai 
duoti svetainę už dyką unijos 
susirinkimams laikyti. Taipgi, 
nutarė duoti
būriui moterų, kurios susirinks 
šį tą darbuotis dėl 
Kryžiaus.

Abelnai, tarpe 
lietuvių prasidėjo 
dresnis veikimas,
paveikė Raudonosios Armijos 
pasisekimai fašizmo naikini
me. Toliau turėtume dar ge
riau susitarti, bent šiais pama
tiniais klausimais ir bendrai 
veikti, kaip tai: karo pastangų 
rėmime, už prezidento Roose- 
velto išrinkimą ir kitų valdi
ninkų, kurie sutinka su Roose- 
velto programa, unijų organi
zavime ir jų veikime ir Lietu
vos žmonėms pagelbos teikimo 
klausime.

Lietuvos reikale reikia vi
siems lietuviams' jungtis ir 
darbuotis sykiu su Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetu, 
kurio raštinė yra Brooklyne, 
419 Lorimer St. Ypatingai tie 
žmonės, kurie darbavosi dėl 
Grigaičio-Pakšto Tarybų, tai 
buvo ir tebėra darbas prieš 
Lietuvos, liaudies interesus. De
mokratinio nusistatymo Nor
woodo draugijos duos didelį ir 
bendrą parengimą gegužės 14 
d., Lietuvių svetainėje. Kaip 
Norwoodo, taip ir apylinkės 
lietuviai dalyvaukite.

Laisves Reporteris.

Veidmainystė
— Pasakyk man, koks 

linkėjimas yra didžiausia 
veidmainystė ?

— Kai daktaras per nau
jus metus linki savo pažįs- 
tamiems geros sveikatos.
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(Tąsa)
Kai Oliva išėjo, į kambarį įėjo Rai

mondas.
— Štai kas, sūnau, mes tau pavedame 

suorganizuoti komunistinio jaunimo są
jungą. Pats matei, jog esame priešo sto
vykloje. Vienas neatsargus žingsnis, ju
desys gali pražudyti visą organizaciją. 
Dėl nepatyrimo jaunimas kartais būna 
neatsargus, štai kodėl priėmimas į są
jungą naujų narių — gana svarbus rei
kalas. Galima priimti tiktai drąsius, są
moningus, pasiruošusius gyvybę paau
koti. Įsivaizduok, kad mes priimame 
bailį ir jis kažkaip patenka į žandarų 
rankas. Juk jis, tikėdamasis išgelbėti sa
vo kailį, visus išduos. Jo revoliucionie- 
riškumo užteks tik ligi pirmojo suėmi
mo. Yra pavojingų nuotykių mėgėjų. 
Jiems mūsų kova — ne gyvybinis reika
las. Jie žaidžia revoliucija. Tuo dažniau
siai serga inteligentėliai, nuotykių ro
manų prisiskaitę. Kada reikalas iš žaidi
mo pereina prie mirties, tai jie pradeda 
bijoti. Pagrindinį busimosios organizaci
jos branduolį mes apsvarstysime kartu. 
Kuriuos tu laikai vertingiausiais?

Raimondas susimąstė.
— Aš nežinau, tėve. Juk tai taip rim

ta,— pagaliau jis sušnibždėjo.
— Gerai, aš tau padėsiu. Ką tu ma

nai apie Olesę Kovalaitę. Ji iš geros gi
minės. Jų du — tėvas ir duktė. Kraujo 
ryšys — kraujo reikalas. Ji, man rodosi, 
drąsi mergaitė.

— Taip, man taip pat atrodo.
— Na, matai! Jau vienas draugas yra. 

Ką daugiau pažįsti?
Raimondas ilgai tylėjo, o paskui pa

sakė :
— Sara Michelsonaitė. Ją Špilmanas 

iš darbo išvijo, o namo šeimininkas šian
dien išmetė į gatvę. Taip ir sėdi kieme 
ant suverstų daiktų. Aš ką tik mačiau
si su ja — jie neturi kur pasidėti... Kaip 
jiems pagelbėti, tėve?

Rajevskis kažką galvojo.
— Tegu kraustosi pas mus.
— Bet kur gi jie sulįs? Čia ir taip ne

galima apsisukti, o jie šeši. Paskui daik
tai....

— Nieko, mums vis tiek iš čia tenka 
išsikelti. Tu žinai, kad jau šniukštinėja 
po miestą. Jei ne šiandien, tai rytoj mus 
užuos. Tegu persikrausto, su daiktais 
tesitvarko, kaip patinka. O mums teks 
išsisklaidyti. Aš kol kas apsigyvensiu pas 
Kovalą, mama — pas tetą Marceliną, o 
tu pas kurį draugą... Na, mes nukrypo
me. Vadinasi, Sara. Gerai. Kas dar?

— Dar Andriejus Ptacha.
daug drąsus. Tik didelis savavalis 
gali persistengti. Man atrodo, kad 
sąmoningas, bet labai karštas.

Rajevskis nusišypsojo.
— O jūs prilaikysite jį kol kas. Kai

pras, kad gali pražudyti ne tiktai save,

Net per- 
ir 

jis

šu-

LOWELL, MASS Philadelphia, Pa.

pasidarys atsargesnis... Ar jis tavo bi- 
tiulis? „ i,*

— Taip.... Taip sakant, ne visiškai.... 
Užtat jis labai geruoju su Olese... — Ir 
Raimondas pastebimai sumišo.

— Aha. Ką gi, tai neblogai. Draugys
tė — didelis dalykas. Ką dar turi gal- 
VOj? _ 4 ...

— Čia yra toks vaikinas, kuris drau
ge su Patlajum kalėjime sėdėjo. Čekas. 
Pšeničekas. Iš būdo panašus į Andrie
jų-

vienu atskirai, neminėdamas kitų vardų. 
Papasakok apie visus sunkumus, kad 
berniokai žinotų, kas jų laukia. Ir tik
tai, kai jie laisvu noru sutiks, galima 
juos laikyti komunistine jaunimo sąjun
gos nariais. Pirmąją grupę patvirtins 
Revkomas, o vėliau naujus draugus pa
tys priiminėsite... Dabar tu nueisi į van
dentraukį. Naktį ten numatomas rimtas 
darbas. Kovala pasakys. Ar turi gink
lą?

— Taip, revolverį, kurį Andriejus at
ėmė iš policininko.

— Moki su juo veikti?
— Ne.
— Duok šen, parodysiu.
Kai Raimondas suprato nepainią gin

klo mechaniką, tėvas pasakė:
— Imk. Neužmiršk: šauti reikia tik 

išimtinais atvejais, kai nieko kito nebe
lieka. Tačiau jeigu jau pradėjau šaudyti, 
tai ginkis ligi paskutinio šovinio. Ar už 
vieną, ar už dešimt šūvių — žandarai 
vienodai atsilygins... Eik, vaikeli, ir būk 
atsargus...

Pirmą kartą tėvas pavadino jį “vaike
liu.” Raimondas norėjo apkabinti tėvą, 
prisiglausti prie krūtinės, pasakyti: 
“Tėve, tave gerbiu ir myliu!” Bet, pa
stebėjęs jo nekantrius judesius, Raimon
das paskubomis išėjo.

Pakeliui į vandentraukį užsuko pas 
Sarą, norėdamas ją pradžiuginti. Pasi
kalbėti su mergaite, kaip sakė tėvas, jis 
negalėjo. Visą, laiką trukdė.

Dar liko porą valandų laisvo laiko, ir 
jis pasuko į dirbtuvių priemiestį, kur 
gyveno Ptacha.

Andriejus buvo namie. Jis sėdėjo ant 
lovos ir skambino mandolina ukrainų 
dainų ir šokių rinkinį. Jis ką tik pabai
gė liūdną melodiją “Niekam nėra taip 
sunku, kaip tai našlaitėlei” ir perėjo į 
nerūpestingą gopako tempą. Jis skambi
no meistriškai. Ir į nepagaunamai mik
lų rankų judesių taktą ir jo garbanos 
pašėliškai šokinėjo.

Jo jaunesnysis broliukas, devynerių 
metų Vasilekas, galvą įrėmęs į pagalvį 
ir užvertęs 'kojas, krėtė visokias išdai
gas. Netekęs pusiausvyros ir pargriuvęs 
ant lovos, lyg kumeliukas, pasispardyda- 
vo ir beregint vėl atsistodavo ant gal
vos.

(Bus daugiau)

So. Boston, Mass Vokiečiai Giriasi Sunaikinę 
Amerikiečių Komandas

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavime, kuris įvyko New Yor
ke, gruodžio 18-19 dd., buvo iš
rinkta Pildomoji 
rion iš Bostono
įeina profesorius B. F. Kubi
lius, A. Kupstis
Jie kovo 17 d. sušaukė susirin
kimą, kuris nusistatė 
daug svarbaus darbo.

Taryba, ku- 
ir apylinkės

Likas.

atlikti

profe-

pa- 
bet

va

Kaip Parėmėme Raudoną Kry
žių ir Kitus Svarbius Reikalus

Mes jau ne kartą esame 
rėmę Raudonąjį Kryžių, 
tai buvo pereitais metais, 
šiame Raudonojo Kryžiaus
juje mes vėl suteikėme para
mos.

Sekmadienį, kovo 19 d. po
L. P. Kliube įvyko gra- 
nors ir ne labai skaitlin- 

bankietas, kurį surengė 
110-ta kuopa. Visas pel-

Raudonasis Kryžius atlieka be 
galo svarbius darbus, teikda
mas pagelbą sužeistiesiems, 
baisiai nukentėjusiems nuo ka
ro ir t. p. Tad ši įstaiga yra 
nepavaduojamai reikalinga ka
ro pastangoms ir todėl turime 
teikti jai finansinę paramą be 
zurzejimo, kaip kad tūli žmo
nės daro tūluose susirinkimuo
se, net ir suirutes keldami.

Berlyno radijas pasako
jo, kad 13 amerikiečių ko
mandų - smarkuolių su 
dviem oficieriais įsiveržę 
krantan ties La Spezia, a- 
pie 200 mylių į šiaurius nuo 

kad

p i et, 
žus, 
gas, 
LDS
nas, kurio liko $30.57, yra ski
riamas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus fondui. Tai buvo tin
kamai atsiliepta į Raudonojo 
Kryžiaus atsišaukimą.

Mūsų draugės moterys: U. 
Puskunigienė, A. Paulenkienė, 
M. Palubinskienė, M. čiula- 
dienė, E. Mikalopienė, V. 
Kaladinskienė, J. Gicevičie- 
nė, K. Urbonienė ir U. Dau
girdienė labai gerai .pasi
darbavo tam reikalui. Jo daug 
dirbo, daug skanaus maisto 
aukojo ir lygiai, kaip ir kiti 
visi, pasimokėjo po dolerį už 
bilietus. Ir tik ačiū draugių 
gražiam pasidarbavimui ir pa
siaukojimui, bankietas buvo 
labai gausus skaniu maistu. Ir 
tik todėl 
kad buvo 
dų.

šiame
vieną brangų uniformuotą sve
čią. Juomi buvo korporalas 
Stasys Paulenka, kuris svečia
vosi pas savo jauną draugę, 
Mrs. Helen Paulenka ir pas 
savo brangius tėvelius, Anelę 
ir Stasį Paulenkus. Jaunasis 
Stasiukas kartu su savo žmo
nele dalyvavo bankiete. Jis 
smagiai jaučias ir pilnas hu
moro. Po viešnagės jis grįš at
gal į Mississippi militarinėms 
pareigoms.

pelno liko nemažai, 
vengta didelių išlai-

bankiete turėjome

Bendra Parama
Kuomet Raudonasis Kryžius 

paskelbė savo finansinį vajų, 
tai jau pradėjome rūpintis, 
kad šiai svarbiai įstaigai pa
gelbėti šiame darbe. *Vasario 
20 d., Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugystės parengime su
rinkta aukų Raudonajam Kry
žiui $10.50. Vėliau ta pati 
Draugystė savo mėnesiu, susi
rinkime, kovo 12 d., paskyrė 
iš kasos $5. Gi dabar nuo LDS 
bankiete likęs pelnas $30.57, 
tai kartu sudėjus, sukėlėme 
$46.07.

Šio karo metu, Amerikos

Kaip Pas Mus Remiamas Lie
tuvai Pagelbos Teikimo 

Komitetas
Mums, demokratiniai nusi- 

stačiusiems lietuviams, šis dar
bas yra bene gyviausias dar
bas visose lietu viii kolonijose.

Mes -visas reikalingas įstai
gas ir visus svarbius darbus fi
nansuojame ir remiame, bet 
kuomet ateina Lietuvos vada
vimo iš po hitlerizmo klausi
mas, tai mums visiems šiltai 
prisimena Lietuva — gimtinis 
kraštas ir žaliuojanti lau
kai, kuriuose mums teko aug
ti, bėgioti ir ne kartą papra
kaituoti sunkiose darbymetėse. 
Tie prisiminimai mums bran
gūs. Ir mums pikta, kad šian
dieną fašistinis brudas trem
pia mūsų gimtinius laukus, 
naikindamas viską, kas mūsų 
sentėvių buvo sugyventa per 
šimtmečius.

Tuose prisiminimuose glūdi 
mūsų visas geras ir visa šven
tenybe. Mums tą prisiminus 
norisi dar smarkiau veikti, 
daugiau pasistengti greites
niam Lietuvos išliuosaVimui ir 
likusiems dar gyviems pagel
bėti, kiek galėsime.

Pas mus, Lowellyj, Lietuvai 
pagelbos teikimo darbas po 
truputį vedamas pirmyn tarpe 
demokratinių lietuvių. Turime 
gražų būrelį labdaringų lietu
vių, kurie į nusiskirtą fondą 
moka kas savaitę po tam tik
rą duoklę ir tas fondas, nors 
lėtai-nepakankamai sparčiai, 
bet vis auga.

Kad šį brangų darbą pa
greitinti, kad greičiau sudary
ti pirmąją šimtinę, tai mūsų 
gabios draugės moterys savo 
skyriaus iniciatyva netarė su
rengti gerą vakarienę šeštadie
nį, kovo 25 d., Piliečių Kliubo 
patalpose, 338 Central St.

Vėl mūsų draugės darbavosi 
ir viską aukojo tam svarbiam 
tikslui, kad pagelbėti Lietuvai 
prisikelti iš karo griuvėsių.

J. M. Karsonag.

Kas Veikiama ir Kas Reikia 
Veikti

Philadelphijos šiauriu. Da
lies Liet. Republikonų Kliubas 
turėjo parengimėlį naudai 
Raudonojo Kryžiaus. Tas įvy
kinta 19 d. kovo kliubo salėje, 
žmonių susirinko vidutiniškai, 
apie 150, nes tą dieną buvo 
tarptautinis parengimas South 
pusėje, kur lietuvių buvo ne
mažai atsilankiusių. Aukų su
dėta dėl Raudonojo Kryžiaus 
iki $200. Kliubas iš kasos pri
dėjo šimtinę, tai bus trys šim
tai nuo vienos draugystės. Per
eitais metais kliubas paauko
jo $700 dėl karinių spėkų, kas 
buvo paskirta po lygią dalį R. 
Kryžiui, War Chest, Russian 
War Relief ir Chinese War Re
lief — po $175. šiais metais 
dar neskyrė kitoms įstaigoms 
nieko, apart Raud. Kryžiaus.

Kliubo nariai pasakė po tin
kamą prakalbėlę tuom reika
lu. Pirmininkas, Jurgis Luko
ševičius, Pet. Mack., P. Za- 
leskas, A. Lideika ir, paga
liau, netikėtai užkliuvęs d. R. I 
Mizara.

komitetas turi cen- 
Valnut St. Ten yra 
mašinos ir drabužių 
Daugiausia moteriš-

neštų komisijai, kad galėtų 
pasiimti.

Labai reikalinga pagalba dėl 
Russian War Relief, tai pa
gelbėti siūti naujus drabužius. 
Minėtas 
trą 1714 
siuvamos 
prikirptų.
kų ir mažiems vaikams drapa
nėlių. Nusimananti apie tą 
darbą labai prašomi pasiuvėti, 
nors po porą valandų per sa
vaitę, vakarais ar dienomis. 
Reikalas labai didelis ir tiks
las labai prakilnus. Labai daug 
atsiranda užjaučiančių žodžiu 
didvyriškai kovai Rusijos žmo
nių, bet su darbais užjauti
mas tiems karžygiams galėtų 
būti gausesnis.

R. Kliubietis.

Kliubo name, 1218 Wallace 
St., yra įsteigta ir drabužių 
priėmimo stotįs. Kas tik turi j 
tinkamų drapanų, labai pagei- i 
daujama, kad atneštų ar pra-1

NOTARY
PUBLIC

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

'ta

426 SO. 5th STREET

F. W. SH ALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

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

Išklausius pranešimą 
soriaus B. F. Kubiliaus, vien
balsiai nutarta įsteigti So. Bo
stone Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetas, kurio pirminin
ku išrinktas A. Kupstis, iždi
ninku J. Masteika, tarimų ir 
finansų raštininku M. Kazlaus
kas. Prašome įsitėmyti, kada 
siųsite aukas, tai čekius ir mo
ney orderius išpirkite vardu 
John Masteika, 1031 Dorches
ter Ave., Dorchester, Mass, ir 
siųskite vardu: M. Kasei, 122 
G St., So. Boston, Mass.

Nutarta sužinoti ir suregis
truoti visas veikiančias grupes, 
kaip tai drapanų rinkimo, tai
symo, mezgimo, pundelių ir ki
tas. Pundeliai dabar reikia pa
likti A. Kupsčio įstaigoj, kur 
jau randasi jų apie 50 ir dalis 
yra pasiųsta Russian War Re

lief. Taipgi So. Bostone įsteig
ta drapanų taisymo buveinė,

vilnų ir reikmenų siuntimo. Iš
rinkta komisija surengti pa
rengimą pagclbai Lietuvos 
žmonių.

BISKĮ ATYDOS.
Veik visur žmonės diskusuo-

ja apie Sovietų Sąjungą, laik- Romos. Naciai girias, 
raščiai rašo ir per radio ko- jie sunaikinę šiuos ameri- 
mentatoriai visko prikalba. 
Lietuviai ir suėję kalba, disku- 
suoja, bet dažnai tos kalbos 
naudos neduoda. Kad kalbėti, 
tai reikia žinoti.

Kas norite daugiau tiesos ži
noti, tai paklausykite tokių 
žmonių, kurie buvo Sovietų Są
jungoj, kaip korespondento Le
land Stowe arba vice-preziden- 
to Karo Gamybos Reikmenų 
Mr. William L. Batt. Parengi
mas įvyks pirmadienį, balan
džio 3 d., 8 vai. vakare, Boston 
Opera House. Bus ir koncertinė 
programa. Įžangos bilietai 55c, 
75c, $1.10 ir $1.65. Svetainė 
yra ant Huntington Ave. Karai 
eina nuo Park St. su užrašu: 
Huntington Ave., Jamaica 
Plains ir Ojera House. Visi ir 
visos prašomi atsilankyti. Ga
lintieji galėsite paaukoti ciga- 
retų pakelį, ar ką kitą didvy- 
ringai Raudonajai Armijai ir 
Sovietų Sąjungos žmonėms.

BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tol. EVergreen 4-9508

kiečius. Niekas to nepa
tvirtina.

Talkininkų Lakūnai Ardo 
Nacių Centrus Italijoj

Neapolis. — Šimtai Ame
rikos ir Anglijos bombane- 
šių kartotinai atakavo vo
kiečių lėktuvų aikštes ir ge
ležinkelių kiemus Maniago, 
Vicenza, Padua ir Arezo, 
šiaurinėje Italijoje.

Maskva. — Viso buvo at
vaduota nuo hitlerininkų 
324 gyvenamųjų vietų Mol
davijos - Rumunijos ir Uk
rainos frontuose kovo 27 
d.

Anglų lėktuvai bombar
davo vėl Ruhr kraštą, Vo- 
kietijoj.

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- 

t sų (Šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

<,

4

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadieni
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.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

VYRAI
kūksų pakuotojai

(75)

dar-

(76)

VIRĖJOS

John Wanamaker

(77)

(75)

SHEFFIELD FARMS

PASTERIZAVIMUI35c

ELEKTRAI-GESUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA

20c

(80)

(76)
Vardai mosčių

sveikumo (79)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

85c
60c

85c
60c

85c
85c

60c 
60c 
85c 
85c

10c 
25c 
25c 
25c 
25c

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKU

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

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

Niujorkiečiai, kurie nori su
rasti darbo, jie suranda jį par 
darbininkų jieškojimus Lai»v<-

Talkininkai Neapolio ap
skrity j, Italijoj, suspendavo 
690 italų valdininkų, kaipo 
nužiūrimų fašistų.

HELP WANTED 
REIKALINGI VYRAI

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR REST AU RANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI, 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

J. švilpa’s
Stebuklinga

JOHN WANAMAKER
9th ST. IR BROADWAY

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

CHARLES
389

ŽODIS I SLA NARIUS

Kreipkitės j Personnel Offisą. 12-tos 1
15 būtinų darbų reikia turėti USES 

Paliuosavimų. (75)

REIKLI VYRŲ
Dirbti kušlnų-felt dirbtuvėje 

Patyrimas nereikalingas.
NUOLAT; GERA ALGA

BROOKLYN FELT MFG. Cl
1155 Manhattan Avė.,

Brooklyn.

dantų gėlimo, užsiviet- 
ir sustiprina smegenis. 
Rheumatiškų ir įvairių 

skausmų: Kojų,

Tikra proga
GERA ALGA

Phone Spring

CUSHMAN’S SONS
3339 PARK AVE., BRONX

(81)

$2.00
.. 40c

APTARNAVIMAM VYRAS, APIE 45. 
NUOLATINIS DARBAS. KREIPKITĖS 
I. WEISS & SONS, 445 W. 45th ST.

(77)

APTARNAUTOJŲ.
Kreipkitės Asmeniškai

HARBISONS’ DAIRIES
FRONT AND DIAMOND STS. 

KENSINGTON & HUNTING PARK AVES 
3325 OLD YORK ROAD 

PHILADELPHIA, PA.

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

nešti savo atlickamumo pareiškimą.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

VYRAI 
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

MERGINOS KNYGŲ 
APDARYMO ĮSTAIGAI. 

CARBON DARBININKAS. 
PRIE STALŲ DARBININKAS 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Puikios Aplinkybės

Pilnam ar Daliai Laiko 
CARBON FORMS CO.

150 Lafayette St.

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo 
nes turėtų savo namuose gerą oint 
mentą-mostį kaip 
Miracle Ointment
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
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj

PAKUOTOJAI
Tiktai Patyrę 

Unijinės algos ir sąlygos.
Pageidaujama Vyrų iš Lokalu 814 

Skambinkite CO. 5-4291 arba 
kreipkitės asmeniškai.

ACME-WARD WAREHOUSE
240 W. 60th St.

BERNIUKAI
DIENŲ, 40 VALANDŲ 

SAVAITĖ

206 FRELINGIIUYSEN AVĖ, 
NEWARK, N. J.

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

Ketvirtadienis, Kovo

me- 
tpie Bakano provo- 

meižtus pries Mažu- 
Matomai, yra padarytas 

i SLA 
Da rgį, 

leitenantai

WARD BAKING CO.
Southern Blvd., Receiving Dept VYRAI

Bendram Fabriko Darbui 
Apsigynimo Fabrike 

Patyrimas Nereikalingas 
POPIETINIAI-VIDURNAKTINIAI ŠIFTAI 

48 iki 52 Valandų Savaitė 
Laikas ir Pusė po 40 valandų 

GERA ALGA—NUOLAT
NEO SMELTING & REFINING, Inc. 
150-40 11th Ave., Whitestone, L. I.

(76)

MERGINOS, ixtpieriniu maišelių dirbtuvėj 
alga $18 laike mokinimosi, daug viršlaikių, 

GILSON BROS. 139 2nd St., Brooklyn.
TRitfhgle 5-5577.

Pradiniai mokinami ir apmokamai
PILNA ALGA laike mokinimosi.

Matykite MR. SHIELDS

WHELAN DRUG. CO.
65 WEST 46th St. (PRIE B'WAY) Rm. 31

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Naktiniai šiftai 10 P.M.—6 A.M.

43Vj VALANDŲ SAVAITĖ
$26.25 J SAVAITĘ 

Su reguliariais pakilimais
Senai įsteigta gamybos įstaiga

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

(82)

REIKIA VYRŲ
Būtinai Pramonei

PIENINĖJE DIRBTUVĖJE 
PAGELBININKŲ 

ARKLINIŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ 
VEŽIMŲ MAZGOTOJŲ

PAPRASTI DARBININKAI 
BENDRAS KAPINIŲ DARBAS

VYRAI IKI 70
Kreipkitės

CEDAR GROVE CEMETERY ASSN
135th St. Horace Harding Blvd.

FLUSHING, L. I.

skaitytojai būtu galėję 
orientuotis ir nebūtu 
kaip tiems pražilusiems 
iš Philadelphijos ir Chi-

Dargio,
ir balsavime, 

Mažukną.
P it tsbiirghiel į

VALYTOJAI
SANDĖLYJ VYRAI

VYRAI 
BERNIUKAI

Patyrimas Nereikalingas 
GERA ALGA. NUOLAT.

TREZINI TRUCKING CO.
463 — 7TH AVE. (3-čios lubos)

(80)

LOVOM SPRINDŽINŲ 
DARBININKAI 

Patyrę ar mokiniai
PUNCH PRESS OPERATORIAI 

IŠTEMPĖ JAI 
PAPRASTI DARBININKAI*

Nuolatinis Darbas. Viršlaikiai. 
Vakacijos su Alga.

AUTOMATIC BEDDING 
CORP.

25 RICHARDSON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

ŠVEITĖJAI
MILITARINIŲ INSTRUMENTŲ

Pastovus Darbas
GERA ALGA

VIRŠLAIKIAI, JEI PAGEIDAUJAMA

MINERO-LERICH CO., INC
80 NASSAU ST., N. Y. C.

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

HOUSEKEEPER

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

REIKALAUJA 
VALYMUI MOTERŲ
Dienų, 40 Valandų Savaitė

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACUO3 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavi*o 
pareiškimo.

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

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

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

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 paliuosavimų

GERA ALGA
LAIKAS IR PUSE I Ž VIRŠLAIKIUS

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
IR SALDAINIŲ DARYTOJŲ 

PAGELBININKĖS 
Patyrusios ir be patyrimo 

GEROS ALGOS; VIRŠLAIKIAI 
Linksmos darbo sąlygos 

HOLBROOKE CANDIES, INC.
80 YORK ST., BROOKLYN

(76)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS-. VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ifi būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

REIKALINGA
ŠIAUFERIŲ

BŪTINOJ PRAMONĖJ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GEROS ALGOS VALANDOMIS 

APMOKAMOS VAKACIJOS
Iš būtinų darbų reikalaujama paliuosavimo 

statement© *
NORTH SHORE BUS CO.

136-48 Roosevelt Ave., Flushing, L.I.
Kreipkitės į Room 200 Kasdien

Tarpe 9 A.M. ir, 11 A.M.

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

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

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

5. SEA-VO-Į<RA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50.
6. PI-IOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 

už 500 tab. $1.95.
7. Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 

žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
8. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 

gazų. 250 tab. $1.50.
9. VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus. Rašykite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. lyto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.
Multi Vitamin ir Mineralai; 161 tabletėlės, kaina $2.35. Bet jeigu pirksi šj 
mėnesi, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

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

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
TUOJAU I DARBĄ 
Nuolatinis Darbas.

Patyrusios ar be patyrimo 
Kreipkitės:

J. T. MATCHETT CO.
383 Kent Ave., Brooklyn

Crosstown karas, Broadway ir Kent Avė.j

WORCESTER, MASS.
Sekmadieni, balandžio 2 d., įvyks 

Am. Liet. Demokratinės Tarybos 
vietinio skyriaus susirinkimas, Liet. 
Sūnų-Dukterų salėj, 29 Endicott St., 
10:30 v. ryto. - Visi atstovai būtinai 
dalyvaukite. S. (75-76)

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

kalingas allii-kamumo paliudijimas

CASSINO! BERLIN!
TRUK! ROME!

ŽIAURŪS ŽYGIAVIMAI!
Mūsų berniukai tenai atlieka darbą 

O JŪS?
VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGI KAIPO 
MOKINIAI FOUNDRYJE 

GREENPOINTĖJE
Padaryti daugiau reikmenų, jiems 

reikalingi} 
PERSIMUŠIMUI J PERGALĘ 

Geros algos ir valandos.
Patyrimo nereikalaujama.

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI
Pasitarimam su Kompanijos atstovu 

Kreipkitės kasdien 8:30 A.M. iki 5:30 P.M.
UNITED STATES

EMPLOYMENT SERVICE
of the

War Manpower Commission
ROOM 608

BANK OF MANHATTAN BLDG.
QUEENS PLAZA L. I. CITY

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo. (75)

Gyvybiniai svarbiem kariniam 
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (77)

ELIZABETH-HILLSIDE, N. J.
Labai svarbus susirinkimas įvyks 

šį ketvirtadienį, kovo 30 dienos 8 v. 
vakare kliubo po numeriu 408 Court 
St. Tai bus susirinkimas Elizabetho 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komite
to narių ir šiaip lietuvių veikėjų bei 
organizacijų viršininkų. Ypatingai 
visi komiteto nariai privalote daly
vauti. Šiame susirinkime dalyvaus 
A.' Bimba, nacionalio Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto pirminin
kas ir padarys svarbų pranešimą. 
Susirinkite laiku.—Sekr. D. Krūtis.

(74-75)

GREAT NECK, N. Y.
Pradedant trečiadienį iki šešta

dienio, Squire Theatre bus rodoma 
NORTH STAR. Tai filmą, kuri ilgą 
laiką figūravo ant Brodvės, New 
Yorke. Patartina kiekvienam pama
tyti šią įspūdingą filmą. (74-75)

PLYMOUTH, PA.
Plymoutlio Lietuvių Laisvų Kapi

nių Bendrovės metinis susirinkimas 
įvyks 2 d. balandžio, 2 vai. dieną, 
40 Ferry St. Visi šėrininkai ir skly
pų savininkai privalo dalyvaut, nes 
bus svarbus susirinkimas. Rinksime 
Kapinių Valdybą ir taipgi aptarsime 
apvaikščiojimo dieną prie kapų 
(Decoration Day). Malonėkite už
vilktas mokestis užsimokčt, kad ne
būtų bereikalingų ginčų dėl Laisvės 
Kapinių gerovės. — C. S. Kasparas.

(75-77)

Pittsburgh© SLA nariai, iš 
skirtingų kuopų Susivienijimo 
veikėjai pasiuntė spaudai pa
aiškinimą apie du kandidatus 
iš Pittsburgh į SLA Pild. Ta
rybą. Grigaitis savo gazietoj 
tuojau sušuko, kad tai “chuli
ganiškas” darbas “nunakinti” 
Dargį. Jeigu Grigaitis būtų pa
talpinęs ištisai tą pittsburghie- 
čių paaiškinimą, tai gal jo ga- 
zietos 
geriau 
reikėję 
ožiams 
cagos ožio balsu bliauti, bet bū
tų sužinoję apie tą “mokytą” 
vyrą ir* Lokius “atsakomingus” 
darbus jis čia dirba. Nebūtų 
reikėjęs tokių komedijų pasau
liui pasakoti, kad “Dargis stu
dijavo teises Lietuvoje, Berly
ne ir Pittsburghe.” Iš tokios

CLEVELAND, OHIO
Am. Liet. Moterų Kliubo susirin

kimas įvyks kovo 30 d., 8 v. v., Mo- 
niuškos salėje, 1073 E. 79th St. Vi
sos narės dalyvaukite, atsiveskite ii 
naujų narių. — E. Ross, fin. sekr 

(73-75)

SODA FONTANŲ 
DARBININKAI

MERGINOS PRIE SODES 
MERGINOS PRIE SANDVIČIŲ 

VYRAI PRIE SODES 
VYRAI PRIE SANDVIČIŲ 
VIRTUVES DARBININKAI

PATYRĖ

VAGONŲ KROVIKAI
Kreipkite*

Petin Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER 

k t: to. c

Mūšy skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, _lčuri« 
skelbiasi dienraštyje Laisvąja.

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 3.1 

d. kovo, 7:30 v. v. Jurgine.! salėje 
180 New York Avė. Visi nariai pra
šomi būti šiame susirinkime ir už
simokėti duokles. Pereitą susirinki
mą duokles už šiuos metus užsimo
kėjo 23 nariai. Ko kiti laukia? — 
užsimokėkite. —- V. J. Kasparas 
Sekr. (74-76)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 2 

d. balandžio. 2 vai. dieną. Malonė
kite visi susirinkti laiku, nes turėsi
me daug svarbių reikalų apsvarsty
mui. Taip pat turiu priminti, kad 
dar yra koletas draugų, kurie neuž- 
simokėjo metines duokles. Todėl 
meldžiu tų, kurie dar neužsimokėję, 
dalyvauti susirinkime ir užsimokėti. 
— V. Ž. (75-77)..

Dirbti prie sunkaus darbo
1 šsiuntinėjimo Kambaryje

$35 Į SAVAITĘ
BRyant 9-7030

EVERCRETE CORP.,
19 W. 44th St.

trokštate prisidėti prie šio 
darbo, būkite šiame susi- 

Dalyvaus L. P. T. K. pir- 
Antanas Bimba. Naujai iš- 

—• Petras 
(74-76)

REIKIA VYRŲ
MECHANIKŲ 

MOKINIŲ 
PAGELBININKŲ 

VALYTOJŲ 
MAZGOTOJŲ 

Dieną ar Naktį 
, Viršlaikiai

Apmokamos Vakacijos 
Būtinoj Pramonėj

NORTH SHORE BUS CO. 
134-25 35th Ave., Flushing, L. I.

(79)

Svarbūs Susirinkimai— 
Dalyvaus A. Bimba 

šį sekmadienį, balandžio 2 
d., po pietų, įvyks du svarbūs 
susirinkimai reikale teikimo 
page 1 bos Lietuvos žmonėms.

Pirmaą valandą po pietų bus 
susirinkimas Massac husetts 
Demokratinių Lietuvių Tary
bos Komiteto. įteikia, kad visi' 
komiteto nariai, taipgi šiaip 
veikėjai visos apylinkės daly
vautų šiame susirinkime.

Kitas susirinkimas įvyks 1 
vai. i>o pietų ir bus su užkan
džiais. Tai bus susirinkimas 
Lietuvai Pagel bos Teikimo Ko
miteto. šiame susirinkime irgi 
turėtų dalyvauti So. Bostono ir 
apylinkės veikėjai ii\veikėjos, 
ne vien tik šio komiteto na
riai.

Abiejuose susirinkimuose da
lyvaus Antanas Bimba, pirmi
ninkas Nacionalio Lietuvai Pa
geltas Teikimo Komiteto, iš I 
Brooklyno ir darys svarbų pra
nešimą visu tuo reikalu.

Labai laikas So. Bostone ir 
visoje Mass, valstijoje sustip-1 
rinti, praplėsti ir pastatyti ant 
tvirtų kojų visą mūsų darbą, 
dėl gelbėjimo Lietuvos žmo-1 
nių. Tai toks darbas, kurio ati- • 
dėlioti nebegalima. Nationalist 
komitetas turi svarbius ir dide
lius planus to darbo vedimui. 
Reikia plačios mobilizacijos vi
sų nuoširdžių, patrijotingų lie
tuvių šiam darbui.

Todėl kviečiame visus veikė
jus, kurie yra susirūpinę savo 
senojo krašto reikalais, daly
vauti šiuose susirinkimuose. I

Beje, susirinkimai įvyks So. 
Bostone, Piliečių Kliubo salė
je, 376 Broadway.

Tūli pranešimai teigia, 
kad Sovietai šioje apygar
doje atkariavo punktus jau 
tik už 32 mylių nuo Čecho- 
slovakijos.

Neoficialiai pranešama, 
kad Raudonoji Armija puo
la vokiečius jau Černovico 
priemiesčiuose, ir Sovietai 
artinasi prie Totorių tarp- 
kalnės, kuri yra vartai per 
Karpatų kalnus į Čechoslo- 
vakija ir į Vengriją.

Sovietų kariuomene per 
dienų atvadavo 12 geležin
keliu stočių 
miestus ir 170 kitų gyvena 
mųjų vietų Ukrainos, Mol
davijos ir Rumunijos fron 
tuose.

Philadelphia, Pa.
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi

tetas (Phila. skyrius) šaukia labai 
ncdelegafų 

31 d. kovo, penktadie- 
v. Liet. Repub. Susiv. 

kuria-

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

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

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

rašo apie 350 vaistiškų žolių.. 
Eustakijušas, gražūs apskaity

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

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

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

Kantičkos Apie Keplos Kančias 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS, ;
834 Dean St, Spencerport N. t.

svarbų visų delegatų 
susirinkimą 
nį, 7:30 v.
patalpoje, 1218 Wallace St 
me bus svarbus pasikalbėjimas Lie 
tuvos pagalbos teikimo reikalais. Vi 
si, kurie 
svarbaus 
rinkime, 
m įninkąs 
rinkti delegatai pribūkite 
Mack, Sekr.

FINISHERS
suknelių. Gera alga, nuolatinis darbas.

Kreipkitės 
RENWICK FROCKS 

530—7th Avenue.

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

PAPRASTAS DARBAS
Geros darbo sąlygos. Šviesi, švari dirbtuvė. 

Proga išmokti amato. Nuolatinis darbas 
dabar ir po karo.

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

(75)

Į Dargio reklamacijos pittsburg- 
i hiečiai turi geru juoku, nes čia 
lyra žinoma, kokius “universite- 
į tus” ėjo ir kiek ėjo. Tas pats 
lyra ir su Berlynu. Jeigu tiek 
jis tu mokslų ėjo ir Lietuvoje, 
kaip Pittsburghe ir Berlyne, 
tai jo mokslas turi zero vertės.

■ Tai kam reikalinga ta rekla- 
jmacija ir kvailas, tuščias pasi- 
' gyrimas?

Tas patsai yra ir su ta “at- 
sakominga” vieta, kuria 
daug reklamuoja. Tai yra 
bei is, kuris yra per miesto po
litikierių “įtaisytas” ii- tą dar
bą atliktų bile vaikas, turintis 
pradines mokyklos mokslo. Ki
tų “atsakomingų” darbų turėjo 
Dargis, tą galite dažinoti ir iš 
pittsburghiečių pranešimų, tik 
dar pridėsiu, kad p. Dargini 
tas “atsakomingas” darbas bu
vo suteiktas būnant jam ne pi
liečiu šios šalies, per apskričio

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

ar moteries ne jaunesnes kaip 25 
m. ir nesenesnes kaip 34 metų am
žiaus. Geistina, kad nevartotų svai
ginančių gėrimų ir kad nerūkytų. 
Aš ('su 52' m. amžiaus, 'buriu gelto
nus plaukus, 5 pėdų, 11 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 SI., Los Angeles, 
Calif. (69-77)

REIKIA KELETO 
VYRŲ APTARNAVIMAMS

KVIETKŲ AUGINIMO IŠTAIGOJE
Kreipkitės

RICHTER FLORIST
197-23 47th Ave.
BAYSIDE, L. I.

Bayside 9-3000

SULYDYTOJAI
MILITARINIŲ INSTRUMENTU

Pastovus Darbas
GERA ALGA

VIRŠLAIKIAI, JEI PAGEIDAUJAMA

MINERO-LERICH CO., INC.
80 NASSAU ST., N. Y. C.

(77)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$25 I SAVAITĘ, NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS J 
HOUSEKEEPER

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

DARBININKAI PRIE STALŲ, Piclavimui, 
Skylių Gręžimui, Sutaikymui ir 1.1. Puikiau
sios pokarinės progos. Reikia turėti paliuo- 

savimą. Pasitarimai 9 A.M. iki pietų.
EDWARD ERMOLD CO.. 652 Hudson St., 

(arti 13th St. ir 9th Ave.)
(76)

No. 1—Nuo 
rijimo

No. 2—Nuo 
paviršutinių 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

No. 3—Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 

• šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

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

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

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A.

HARTFORD 6, CONN.
Krutov* — «14 '/i Zion St.

MAŠINISTAI
Tiktai pilniausiai patyrę; gera proga ir 

mokestis.
APEX MACHINE MFG. CO., 53 E. 10th St.

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- 

■pT'* lankyk į mūsų krautuvę ir susipažink su
geru maistu ir vitaminais, būtent:
Čielų grūdų ruginė, kvietinė, Soya duona 
lr pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada- 
rę jus nervuotu ir negali naktims užmig-

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

vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku-
1 riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta-

Li ras Amerikoje tūkstančiai žmo-
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa-

• I sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir 
i Reducing Diet” maistą, tikrai gero Wheat 

WU Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se-
karnų dalykėlių ir tabletėlių:
1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi

sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00. 
sudarytos 
daržovės.

Teisybė be galo karti, todėl, 
jeigu kas nors dalelę tos teisy
bes pasako apie Grigaičio koki 
leitenantą, tai tuojau Grigaitis 
šaukia, kad tai “chuliganiz
mas” ir jo bliovimui pritaria 
visi žili ožiai.

Kodėl tas pats Grigaiti 
ko nesako 
.kaciją ir : 
kna. Matomai, via 
sąmokslas, kad įstačius 
valdybą Bakano žentą 
abu jie yra geri 
Grigaičio.

Pittsburgho SLA 
rodė nominacijose, 
pasitiki ir nenori 
patį padary 
suodami už

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

IS būtinų darbų reikia turėti USES 
Paliuosavimų. (76)

BERNIUKAS
išsimokinti pelningo biznio.

—5 DIENŲ SAVAITĖ 
7-2210 kasdien, išskiriant 
Šeštadienį.
F. HUBBS & CO.
Lafayette St.
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Smagus Pažmonys
Ateikite pasisvečiuoti pas 

mūsų jaunąsias gaspadines. 
LDS jaunimo kuopos moterų 
—merginų grupė turės sma
gią sueigą šeštadienį, 15 d. ba
landžio, Laisvės svetainėje. 
Įžanga 35c.

Bus’gardžių valgių ir gėri
mų; smagi kompanija; links
ma muzika ir šokiai. Taip pat 
įvairūs laimikiai.

Pelnas eis siuntimui dovanų 
mūsų kariams, čion ir užsie
nyje. Ateikite pasilinksminti 
ir paremti vertingą tikslą!

N.

Darbo Partijos Vieningumo 
Sleitas Laimėjo

Išvažiavo j Šermenis

Dar Prie LDS 1-mos 
Kuopos Baliaus

Darbo Partijos vieningumo 
šalininkai, kaip buvo galima 
spręsti iš ne pilnų davinių, lai
mėjo didžiumą Darbo Partijos 
valstijos komitete prieš vie
ningumo priešus — Dubinskio- 
C o u n ts-R ose- A1 f an ge gr u p ę.

Vieningumo šalininkus du
binskiniai visus apšaukė ko
munistais. Ir Hillmanas jiems 
buvo “komunistu.”

Už dubinskinius visa gerk
le rėkė, .jiems tūravojo visa 
stambioji spauda, kurios čia 
New Yorke yra apsčiai, įskai
tant Postą ir iki tūlo laipsnio 
net PM, kuris patsai reakci
ninkų ar nežinančių tankiai 
apšaukiamas “komunistiniu” 
už tai, kad jis yra pro-darbi- 
nink iškas.

Kad vieningumo šalininkai 
bus laimėję, jau patį nomina-

25-tą.,’cijų vakarą matėsi iš to, kad 
išvakarėse buvęs didelis riks
mas, jog “komunistai” būsią 
nušluoti, nominacijų vakarą

Hyman 
vadovau- 
šali ninku

Josephine Augutienė, mūsų 
darbštuolė kliubietė, kovo 28- 
tą telegrama gavo žinią, kad 
Minersville, Pa., mirė jo dėdė 
Jonas Talačka, apie 65 m., 
ten išgyvenęs nuo 1905 motų. 
Velionio liko žmona ir sūnus 
Jonas, tarnaująs mūsų karinė
se jėgose, šiuo tarpu randasi 
kur nors Naujojo Kaledonijoj. 
Josephine išvažiavo į dėdės

Nuoširdžiai esu dėkinga vi
siems giminėms, draugams, 
draugėms ir kaimynams už at
lankytu ą manęs ligoje laike bu
vimo ligoninėj ir namie — už< 
atlankymą asmeniškai, laiškais 
ir dovanomis. Jūsų simpatija 
suteikė daug džiaugsmo ii’ nau
jos energijos.

Ta proga taipgi dėkoju dak
tarei Aldonai šliupaitei už re
komendavimą geros ligoninės 
su nepaprastai gera ir malo
nia priežiūra. Dabar jaučiuosi 

ir spėkos greitai grįžta, 
kartą dėkui visiems.

Marcelė Pnrvėnien ė.

Nepavykusios Vedybos 
Palaužė Moralą ir 

Atėmė Gyvybes

MIRĖ

Dar

šermenis.

Mikolas ir Emilija Liepai, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 1 kuopos nariai, negalė
jo būti baliuje, kovo
Jie už du tikietus užmokėjo 
5 dolerius.

J. Balažentis, irgi narys, pa
aukavo dvi bonkas romo ir 
juodų uogų vyno. Abudu buvo 
baliuje ir gerai “užfundijo.”

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo gaspadorius Juozas 
Zakarauskas, 1 k p. narys, ge
rai “užfundijo.”

P. Kapickas taipgi gerai pa- 
baliavojo. Tie stambūs “už- 
fundijimai
rų pasekmių kuopos iždui 
kaip kad prisidėjo ir kiekvie-1 darbietis gavo nuo jų po kelis 
no atsilankymas.

Pirmesniame baliaus apra
šyme minint svečių aprūpinto- 
jus vaišėmis likosi nepaminė
tas K. Levanas, kuris buvo to 
vakaro vyriausiu bartenderiu, 
G. Waresonas buvo tik pava
duoto ju-padėj ėjų.

G. K. ir Rep.

nyti, nominacijose jis pasisakė 
stovėsiąs nuošaliai, kad po no
minacijų galėtų būti naudin
gas tolimesnėms vienijimo pa
stangoms. Nebuvo pasisakęs 
nei už vienus, neragino, už 
kuriuos turėtų nariai balsuoti.

Vieningumo šalininkų lai
mėjimą paskelbė 
Blumber, Hillmano 
j amų vieningumo
kampanijos vedėjas.

Iš kai kurių up-state apskri
čių jau buvo gauta pilni ra
portai. Tarpe tų, iš Rocheste
rio pranešta, kad vieningumo' 
šalininkai visai nušlavę du
binskinius. Buffalo irgi pirma
vo pažangiečiai.

Brooklyne Unity Sleito lai
mėjimai iššlavė iš partijos va
dovybės tokias žymias dubins- 
kinių žuveles, kaip buvusį 
miesto tarybos narį Louis P. 
Goldberg, senagvardiečių vadą 
Alexander Kahn (žydų socia
listų laikraščio Forward mana-

aptyko, tarsi nieko čia svar- džerį), taip gi Sam Baron, bu- 
baus nebūtų buvę.

Ankstyboji rytmetinė spau
da išėjo su daleidimu, kad 
vieningumo šalininkai, arba, 
kaip jie sako, “komunistiniai” 
darbiečiai laimėję būk tai dėl
to, kad mažai kas dalyvavę 
balsavimuose. Bet vieningumo

prisidėjo prie ge- i priešų tikrai niekas negalėjo 
j liktis nebalsavęs, nes kožnas

Karo Drabužiu Paroda
Viešbutyje Pennsylvania šio

mis dienomis įvyko karinių 
drabužių paroda, kurioje gra
žuoles modeliavo keliolika nau
jų modelių merginų - moterų 
darbiniams kostiumams.

Drabužiai patrauklūs ir sau-

Pereitą savaitę susirgimų 
tymais mieste buvo 2,071, 231 
daugiau negu užpereitą savai
tę.

Stampos ir Punktai
štampų 
griežtai 
išvengti 
masinio

išpirkimui užsi- 
O paskiausiu

Kainų Administracijos vė- 
1 iausi u patvarkymu 
baigimosi laikas nebus 
n 11 stati n ė j a m as, k a d
paskutinėmis dienomis 
ėjimo turgun

j likusių štampų.
laiku esą skubinama baigian- 

| čiosios stampos iškeisti į “to- 
kenus,” kuriems nenustatyta 
baigimosi laikas.

Sekamiems trims menesiams 
tikimasi turguje po daugėliau 
sviesto ir sūrių, mažiau mėsos.

tais-’Adomas Kavaliauskas, 
vietės Lili jos ir kitų trijų vei
kėjų dukterų tėvas, sunkiai 
serga. Randasi Elizabeth Ge
neral ligoninėje, Elizabeth, N. 
J. Pereitą pirmadienį jam įlei
do kraujo, bet padėtis vis te
bebuvo kritiška. Ligoninėje 
prie jo buvo sūnus Adomas ir 
dukterys Agnes Jurevičienė, 
Helen Kudirkienė, Margaret 
Cowl ir Lilija Belte.

Kavaliauskas yra ilgametis 
Brooklyno gyventojas, bet pa
staraisiais pora mėnesių gyve
no pas dukterį Kudirkienę, 
1310 Liberty Ave., Hillside, 
N. J.

laiškus, išniekinančius vienin
gumo šalininkus ir raginančius 
balsuoti už dubinskinius vie
ningojo sleito sumušimui.

Dubinskis piktai išsibarė 
ant majoro LaGuardijos, kad 
jis nestojo Dubinskio diktatū
ros gelbėti. Jo manymu, ma
joras, kaipo įžymus partijos 

j narys, galėjęs balsuotojus pa- 
! sukti.

Majoras prieš nominacijas 
dėjo dideles pastangas apvie
nyti visus darbiečius, kad no
minacijose būtų tik vienas slei- 
tas. Dubinskiniai prie to ne
sileido. Majoras pareiškė, kad 
Darbo Partija turėtų būti ta 
partija, kurios vadovybėje tu
rėtų rastis visų grupių žmonės. 
Bet kad jo nepaklausė susivie-

, vusį CIO organizatorių, kuris 
į dabar tarnavo dubinskiniams 
'kaipo CIO priedanga.

Iš žymiųjų vieningumo šali- 
| ninku Brooklyne išrinkta Saul 
i Mills, CIO Miesto Tarybos se- 
i kretorius.

Tai tiek iš ankstybųjų rapor
tų. Manhattan raportai taipgi 
buvo nepilni. Dar nebuvo žino
ma pasekmių balsavimų 
ir Queens apskričiuose.

Darbo žmonės ir visi 
igieji pasisakymu už
Partijos vieningumo sleitą dar 
kartą įrodė, kad jie nori vieny
bės, nes tik vieningai bus gali
ma pagreitinti pergalę prieš 
fašizmą karo frontuose ir iš
laikyti demokratiją namie. Fa
šistinės propagandos baubais 
(raudonąja silke ir kitais) tū
lus žmones gali apgauti kai ka
da ir kai kuriuos visada, bet 
negali apgauti visus žmones 
visuomet.

Bronx

pazan- 
Darbo

Sekamose laidose mes jau 
turėsime platesniu; žinių apie 
šio įdomaus istoriško balsavi
mo pasekmes atskiruose aps-

Ikričiuose ir distriktuose.

:;n

Scena iš puikios Sovietų filmos “Heroes Are Made,” 
rodomos Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke.

Ruth Marion White, 23 m., 
1750 Union St., prieš porą sa
vaičių linksma ir laiminga iš
važiavo su Carl A. Klint į 
Wilmington, Dek, susivesti ir 
porai savaičių medaus mėne
sio. Sakoma, kad ji tikėjosi iš-j 
tekanti už vyro, kuris yra tik
tai jos, gyvenąs dėl jos. Bet 
sugrįžus jinai rado dokumen
tus dėl užvesto divorso, neiš
mokamos alimonijos pirmes
nei žmonai ir pustrečių metų 
sūneliui. Rado grąsinimą, 
jis traukiamas teisman 
daugpatystę. 

I

Nusiminę, j a u n a ve d ž i a i 
siskolino nuo josios šeimos 
šiną, sakydami važiuoją į
čius, išvažiavo ant šalutinio 
keliuko Rockville Center, L. I., 
ii* abu užsidusino mašinos 
monoxide dujomis.

Joseph A d am u lis, 68 metų 
amžiaus, gyvenęs 115 Jewel 
St., Brooklyne. Mirė kovo 28- 
tą. Bus palaidotas kovo 31-mą 
j Kalvarijos kapines. Pašarvo
tas pas graborių ' J. Garšvą, 
231 Bedford Ave. Paliko nu
liūdime seserį Antoinettę 
Anuskevich ir 3 brolvaikius.

Atvažiuoja Cirkas

kad 
už

pa- 
ma- 
sve-

New Yorke patraukti 
man du gelžkelių tikietų 
kupčiai, kaltinami pardavinė
ję tikietus Floridon imant $10 
ir $30 virš normalės kainos. 
Įstatymai leidžia perkupčiams 
imti $1 nuo tikieto už patar
navimą.

teis-
per-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
eteičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

šeštadienį į New Yorką pri
bus Ringling Bros, ir Barnum 
& Bailey Cirkas, kuris pradės 
veiksmus Madison Square Gar- 
dene galop ateinančios savai
tės.

Martha Devine Dodge, 
Vanities aktorė, New 
užvedė bylą atsiskyri-

Mrs. 
buvusi 
Yorke 
mui nuo Dodge, motorų indus
trijos magnato, kurio turtas 
siekia virš .šimto milionų dole
rių. žmona sako, kad jis i)’ mo
teris rokuojąs šimtais.

Raudonojo Kryžiaus liuosno- 
riai, daugiausia moterys, per 
metus pasiuvo 12,000,000 dra
bužių nukentėjusiems kare ir 
gamtos nelaimėse.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

282 Union Avė.
DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL BROOKLYN

I

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

į LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Lovelv.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
p ’ l( j)', STANLEY MISIŪNAS

/ ll SAVININKAS

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 .8-9770473 GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

Pakeliama Laisves Kaina £

LAISVES administracija

All Lady Crosby 
ensembles ih pre
sentation boxes.

ati- 
ligų 
bū-

l A M O ND pa I

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

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

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

■MKnII

NO. 07 0

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

DIAMOND ENSEMBLE
I R S T IN H F p .. 

CART - FIRST
ST 'n quality

Matched 14K gold $ / r oi
03"rings, intricately

fashioned in ro
mantic designs.

Mokyklos Padės Popieros 
Rinkliav

Teisiamieji Filmoje Matė 
Savo Prasikaltimą

Pirmu kartu teismų istorijo
je trys įkaitinti pagrobime 
troko degtinės matė save pa
veiksluose degtinės iškrausty- 
mo darbe. Kada vagystė buvo 
atliekama, degtinė perkrausto- 
ma iš E. 55th St. garadžiuje 
pastatyto troko, vagys buvę 
pastebėti ir pasiųsti detektyvai 
tik nufilmavo įvykį, o areštus 
atliko vėliau.

Laike filmos rodymo Gene
rally Sesijų Teisme, New Yor
ke, filmos žvaigždės sėdėjo su
rakinti ir publika buvo praša
linta iš teismabucio, palikta 
tik teisėjai, advokatai ir įstai
gos prižiūrėtojai.

Atidarys Venerišky Ligy 
Gydymo Centrą

Prie Bellevue ligoninės 
daroma naujas venerinių 
gydymo centras, kuriame
siančios vartojamos naujausios 
metodos gydymui. Centre bus 
200 lovų. Su centru kartu veiks 
ir švietimo Taryba, teikdama 
gydomiems ir išgydytiems pro
gą atsisteigti, pramokti ama
tų tikslu pastatyti išgydytus 
prie karo darbų.

Atidarymo iškilmės, daly
vaujant jose ir majorui La- 
Guardijai, įvyks šio šeštadie
nio popietį, Treatment Center 
Bild inge, First Ave. ir 28th

New York o okyklų virši
ninkas Wade patvarkė mo
kykloms išvalyti savo šėpas, 
kad pagelbėti popieros rink
liavai. Liepta palikti tik at
skirus kiekvieno studento re
kordus, o nusenusius bendrus 
grupių rekordus ir raportus iš
mesti.

Red Hook srityje 260 ber
niukų ir mergaičių nuo 5 iki 
16 metų sumobilizuota eiti po 
namus.

PARAMOUNT CABARET
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 4-6864

Centras būsiąs užlaikomas 
federalėmis lėšomis iki pabai
gos karo.

Dr. Bernecker, ligoninių ko- 
misionierius, sako, kad nauju 
gydymo būdu didžiuma gono
rėjos ligonių būsią išgydyti bė
giu savaitės', o sifilitikai, ku
riems reikėdavo apie 18 mė
nesių gydymo, dabar galėsią 
pagyti laikotarpiu nuo 1 die
nos iki 8 savaičių.

Šiandien iki Šeštadienio!
Puikiausis Sovietų Judžių 

Veikalas

‘We Will Come Back’
Taipgi: LAUREL AND HARDY

“Chumps at Oxford” 
ir trumpas Rusiškas 

Dalykėlis.

RFn TUFA 375 stoneAve-REU i 11EA. Brooklyn, N. Y.

už Pavienias Kopijas
Su 1 diena balandžio (April 1st) yra pakeliama 

Laisvės kaina nuo dabar esamos 3c už kopiją iki 5c. 
Taigi prašome įsitėmyti, jog šeštadienį jau reikės 
mokėti 5c už pavienią Laisvės kopiją.

Pabrangus gesalinui, automobilio aptarnavimam 
ir pataisymam, esame verčiami pakelti kainą už pa
vienes kopijas.

Weekly Terms

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

Tel. Stagg 2-2173 A ATDARA VAKARAIS.
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CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS ?2.

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

(Įsist. 28 m.)

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

LITU AMIGA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612




