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Centai.
Šių Laikų Lietuvos Gražina. | 
Hitlerio Talkininkai.
Kodėl Nėra Lietuvių

Vyskupų ?
Nepartinis Kermošius.

Rašo R. MIZARA

Brooklyno ir apylinkės lie-' 
tuviai, kurie perkasi Laisvę' 
pavienėmis kopijomis iš laik-i

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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raščiy kioskų (news stands) 
turi žinoti, kad vietoje dabar 
mokamų 3 centų, jie turės mo
kėti po 5 centus už kopiją.

Taip nutarė Laisvės direkto
rių taryba.

Taigi ši Laisvės laida — pa
skutinė, gaunama už 3 centus. 
Su balandžio 1 diena kaina 
pakeliama. 

Kodėl? 
Nereikia nei aiškinti: viskas 

smarkiai pabrango; metinė 
Laisvės prenumerata pakelta, 
tat visai natūralu, jeigu pake
liama ir pavienių kopijų kai
na. 1__  ___ ____ _________
jau seniai parsidavinėja po 5c. 
Tūli angliški dienraščiai, 
Post, 
taipgi parsidavinėja po 5 cen- tą benediktiečių vienuolyną 
tus. 

Kai
Laisvės kaina, be abejo, taip-g^p 
gi bus papiginta. ! ~

Nuo savęs patariu skaityto-; ~ - 
jams štai ką padaryti: Jeigu 
jums perbrangu mokėti po 5c 
už Laisvės kopiją, i 
ją metams.

Kurie neperskailėt užvakar 
dienos Laisvėje (‘‘Moterų ži
nios” skyriuje) Jono Šimkaus 
rašto, būtinai tą padarykite.

Lietuvaitė, Marija Melnikai- 
tė, paskelbta Lietuvos ir visos 
Tarybų Sąjungos didvyre. Tie
sa, ji paskelbta po to, kai jau 
buvo vokiškųjų budelių nužu
dyta — pakarta Lukštuose.

Savo didžiaisiais žygiais, sa
vo pasiaukojimu, ištverme ir 
drąsa Marija Melnikaitė įsi
amžino lietuvių tautoje ir vi
same laisvę mylinčiajame pa
saulyje.

Teisingai Jonas Šimkus žy
mi :

“Marija Melnikaitė yra mū
sų laikų Gražina. Ji yra Lie
tuvos liaudies didvyrė, dabar 
tapusi artima ir brangi vi
siems Tarybų Sąjungos žmo
nėms.”

Ši didvyrė tapo apdovanota 
Lenino ordinu ir Aukso 
žvaigždės medaliu.

Ši kankinė už lietuvių tau-i 
tos ir visos žmonijos laisvę, ši 
narsioji partizanė — pirmuti-i 
nė lietuvaitė, apdovanota 
aukščiausiais Tarybų Sąjungos 
garbės ženklais!

j TALKININKAI APLEIDI) I Maskva Atsišau- RAUDONOJI ARMIJA ATĖMĖ IŠ NACIŲ
DU STRATEGINIUS 
CASSINO KALNUS

Cassino, Italija. — Ang
lai - amerikiečiai pasitrau
kė iš dviejų buvusių stip
rių savo pozicijų rytiniuose 
Cassino kalno šonuose; ap

leido vadinamąjį Koriko 
Kiti lietuviški laikraščiai skalną ir num. 202 kalną.

Cassino kalno viršuje na- 
kaip ciai įsteigė savo bataliono 

PM, Daily Worker,— štabą, naudodami sudaužy-

kė į Cechus
Maskva, kovo 30. — So- | 

vietų vyriausybė per Mas
kvos radiją atsišaukė į Če- 

i |choslovakijos patrijotus,k U J V I v - - -- - . -

KOLOMIJA; NUKIRTO TIESIOGINĮ 
JŲ GELEŽINKELĮ Į UKRAINA

kaip tvirtumą. Iš tų pozici- 
viskas pradės atpigti,;jų dabar vokiečių artilerija 

i visiškai kontroliuot
: Cassino miestelį (geriau'daugiausiai nukentėjo ang-
i sakant, akmeninius jo griu- lų kariai gurkos iš Indijos, 
vėsius), kaip telegrafavo’Per 12 dienų jie alkani ir

vina tai dalis Sovietinės radijas kartoja, kad rusai 
Moldavijos Respublikos, ku- apsupo ir atakuoja vokie- 
ri karo pradžioj buvo at- čius Tarnopolio ir Kovelio 
plėšta nuo Sovietų Sąjun
gos ir prijungta Rumuni
jai.

Per Černovicą eina didy
sis tiesioginis geležinkelis 
iš Rumunijos sostinės Bu- Į 
charesto į Lvovą, Breslau 
ir Berlyną.
Vokiečiai Esą šturmuojami, 
Jassy, Rumunijoj, ir Tar- 

nopolyj ir Kovelyj 
'Čiai, tapo išmušti iš černo-1 Vokiečių kontroliuojamas 
Vico, o ne patys jį aplei- [Francijos radijas teigė, jog 
|do. ’siaučia žiaurūs mūšiai apie

Černovicas, 110 tūkst. gy-1 Rumunijos geležinkelių ma-
ventojų miestas, didelis ge- zgą Jassy miestą, 10 mylių 
ležink. centras, yra Bukovi- į vakarus nuo Prut upes, 
nos sostamiestis. O Buko- pačioj Rumunijoj. Berlyno

Berlyno radijas, šiuos žo- 
besiartinant Raudon. Armi-!džius berašant, pranešė, 

jog vokiečiai apleido Čemo
Via Cassilina plento 
vietoj, kur jis įeina į Liri I. . . . . ,
klonį. — Taigi naciai laiki-Pai Prįe krašto. ; -
nai užkirto talkininkams I v Maskvos radijas ragino ų* 
kelią iš Cassino linkui Ro- l^choslovakus dėtis į parti- 
mos.

Talkininkų artilerija ne- i . . . v. . .. . « i
atlaidžiai bomb arduoja j Sopamus geležinkelius ir. upę dviejose vietose, į šiau- 
priešų pozicijas L. 
mieste ir apylinkėje.
prantama, jog po stipresnio 
pasiruošimo vėl šturmuos 
ten hitlerininkus.

Minimų kalnų šlaituose

Londono žinios sake, kad
danų būrius, atakuoti vo- Raudonoji Armija jau kovo 
’kiečius, gadintinacių nau- 29 d. prasigrūmė per Prut 

____ H #1 n i . ... uPę dviejose vietose, į šiau- 
Cassino ’brikus, trukdyti amunicijos :rįlls jr vakarus nuo černo- 

Su- dilimą ir visais galimais vico; įsiveržė į jo pakraš
čius, dalinai apsupo miestą 
-r (|urtuvais pradėjo šluoti 

ŠAUNUS LAIMĖJIMAS ORE vokiečius pačiose gatvėse.
PRIEŠ JAPONUS i Taigi naciai, arba jų likit-

miestuose, kituose svar
biuose geležinkelių centruo
se.

budais kenkti priešams.

New Delhi, Indija. —A-1 
merikiečių ir anglų lakūnaiTimes koresponden-i ištroškę atlaikė pozicijas po w snvo-nružsisakyti p T tVv Burmoj, Indijoj ir apygar-

, •• liu Į ŲUL VilCllCV 11U.C

numesdavo jiem onJ ipktnvni • -i ( O\/ I et IJ 01114. ICixLliVLlto ir vandens. i -W V- , -n .

■tas C. L. Sulzberger. nuolatine priešų ugnim. Tik 
Vokiečiai tikrai užvaldė lėktuvai ]

visus prisiartinimus prie kiek maisto ir vandens.

Japonai Pastūmė Anglus Atgal 
Indijoj; Amerikiečiai Burmoj 

Užtaisė Japonam Spąstus

doj per dieną nušovė bent 
t, o japo- 

inai tik tris talkininkų lėk
tuvus tenukirto.

Naciai sako, talkininkai 
puls juos ties Anzio.

Leningrado fronte Sovie
tų lakūnai sunaikino 22 vo-, 
kiečių lėktuvus pačioj sto
vykloj.

DONECO BASEINAS VĖL 
DIRBA SOVIETAMS

New Delhi, Indija. —Ja
ponai, įsiveržę iš Burmos į 
Anglijos kolonija Indiją, 
privertė anglus pasitraukti 
atgal Ukhrul srityj, 34 my
lios nuo Imphal miesto, Ma
nipur valstijos sostinės. Ki
tos japonų eilės prasiveržė 
artyn Kohimos, svarbaus 
kelių centro, į šiaurius nuo 
Imphalo. Kitur 140 mylių 
fronte japonai tapo sulai
kyti.

Šiaurinėje Burmoje ame
rikiečiai ir chinai, koman
duojami generolo Stilwel-

Sovietai Ne Pilnai Tepripa- 
žino Badoglio Valdžią

Maskva, kovo 30. — Iz-
lio, trimis pusėmis apsupo viestija, Sovietų vyriausy- 
japonus Mogaungo klonyje bes laikraštis redakciniame 
ir užblokavo priešams pasi
traukimo kelią siauroj ir 
skardžioj tarpkalnėj. Tai 
spąstai, iš kurių japonai ki
taip negalės ištrukti, kaip 
tik pėsti ir prakirsdami sau 
taką per raistų tankumy
nus.

Dėl Algų Mokytojoms 
Sudrebinta Premjero 

Churchillo Valdžia

Talkininkų Lakūnai 
Puolė Vokietiją 

Ir Bulgariją

straipsnyje rašo, kad So
vietai tik ne pilnai tepripa- 
žino premjero Badoglio 
valdžią Italijoj.

Izviestija ragina anghis- 
amerikiečius sutikti įsteigt 
Italijoj pažangesnę valdžią, 
nelaukiant Romos atėmimo 
iš nacių ir Mussolinio juod- 
marškinių.

Perkirtus Sovietams Geležin 
kelį, Kolomijoj, Naciai Turės 

Daryt 500 Mylių Vingius

Maskvos radijas prane- 
nešė, kad jau vėl dirba me
talo fabrikai ir kasyklos at
vaduotose nuo vokiečių Do- 

’ neco ir Dniepro srityse, 
1 kaip • Krivoj Roge, Dzer- 

žinske ir kitur. Vien Done- 
co Baseine iki šių metų pa
baigos bus atsteigti darbai 
119-koje kasyklų.

i Šaldyti Maisto Produktai
i Bus Be Punktą Parduodami

Vienybė ir Dirva spausdina 
“ištraukas” iš “pulk. J. Pe
traičio knygos,” kurią 1942 m. 
išleido Hitlerio valdžia. Pet- 
ruitis buvo bolševikų sušaudy
tas, bet prisikėlė iš numirusių 
(kaip vyskupas Staugaitis), 
parašė knygą apie bolševikų 
nedorybes, paskui ir vėl sau 
numirė hitlerinėje laisvėje.

Dabar tą šlykščią gebelsi- 
nę propagandą Tysliava ir 
Karpius kiša savo skaityto
jams.

O kada mes tuos laikraš
čius pavadiname nacių pro-Į 
pagandos organais, tai jie sa
ko, būk mes juos šmeižią!. . . į

—
Kai kurie katalikai klausi-; 

nėja: Kodėl iki šiol nei vienas 
lietuvis katalikų dvasiškis 
Amerikoje nepasiekė nei vys
kupo laipsnio?

Sunku pasakyti. Gal dėl to, 
kad jie labai reakcingi, per
daug ąufašistėję. Gal yra ko
kia kita priežastis.

Praeitą sekmadienį Chica- 
gon buvo suvažiavę Bagočius, 
Laučka, kun. Končius, Tamo
šaitis, Smailis ir kiti “pasitarti

London. — Anglijos sei
mas tik vieno balso daugu
ma atmetė premjero Chur
chillo valdžios siūlymą ir 
toliau mokėti mažesnes al
gas moterims mokytojoms, 
negu vyrams. Seimas ta 

i mažyte dauguma pareika
lavo lygių algų moterims 
už lygų darbą su vyrais.

Churchillas dėl to susi
jaudino, kad seimas pareiš
kęs nepasitikėjimą esamąja 
valdžia. Jis sakė, kad sei
mas turi savo balsais iš
reikšt jam pasitikėjimą; o 
jeigu ne, tai jis pasitrauk
siąs iš valdžios.

London, kovo 30. — Šim
tai Anglijos ir Amerikos 
lėktuvų bombardavo kari
nius nacių taikinius vaka
rinėje Vokietijoje ir šiauri
niuose Franci jos pajūriuo
se. Kiti talkininkų bomba- 
nešiai atakavo 
centrą Sofijoj, 
sostinėj.

Amerikiečiai
vokiečių lėktuvus, o nusto
jo 9 savo bombanešių ir 
tiek pat lengvųjų lėktuvų.

geležinkelių
Bulgarijos

nušovė

Tvirtinama, kad seimas 
tikrai pareikš pasitikėjimą 
Churchillo valdžiai.

DIES MELAGIS, SAKO 
HILLMANAS

Washington. — Kongres- 
manas Dies, vadinamas 
“raudonųjų raganų” me
džiotojas, paskelbė, būk 
Sidney Hillman, CIO Poli
tinio Veikimo Komiteto 
pirmininkas, dabar esąs ko
munistų vadas vietoj .E. 
Browderio.

“Dies yra melagis,” atsi
liepė į tai Hillmanas.

Anglai - amerikiečiai at
mušė dvi nedideles vokiečių 
atakas Anzio fronte, j pie
tus nuo Romos.

Berlyno radijas skelbė, 
jog Sovietai per Karpatų 
priekalnes artinasi prie če- 
choslovakijos.

London. — Raudonosios i menų sandėlių, ir paėmė ne- i 
Armijos junginiai, kirsda- laisvėn didelį skaičių hitle- 
mi vokiečiam šonan, užėmė ’ rininkų.
Kolomiją, geležinkelių maz- i Sovietų kariuomenė užė- 
gą, 30 mylių į šiaurių ry- [mė Konovką ir tuom šu
tus nuo čechoslovakijos ru- į siaurino iki 13 mylių spra- 
bežiaus ir tik 17 mylių nuojgą vokiečiams ištrūkti iš 
Totorių tarpkalnės. Per šią’“maišo” esamo į šiaurius ir 

rytus nuo atvaduoto Kame- 
nec - Podolsko. Šioj fronto 
daly j, į pietus nuo Jarmo- 
lincy raudonarmiečiai nu
kovė apie 2,000 vokiečių, 
per tris dienas sunaikino 
kelis tuzinus jų tankų ir 
daugiau kaip 1,500 trokų ir 

i pagrobė kiekius tankų, ka- 
nuolių, traktorių ir kitų 

i įrengimų.
Raudonarmiečių Laimėji

mai Bessarabijoj pranešama, jog dr. Paasi- 
Į pietus ir rytus nuo sa- buvęs. Suomijos minis- 

vo užimto geležinkelių maz- ^ris pu mininkas,. nuvy £s 
go Beley, Bessarabijoj, Mol- Į Maskvon panaujint dery- 
davijoj, Raudonoji Armija 
ištaškė pulką rumunų raiti-: 
ninku, pagrobė 28 nacių j 
tankus, 66 kanuoles, 
trokų ir 10 sandėlių ir su-1 
ėmė daugiau kaip 1,500 vo-

Karpatų kalnų tarpkalnę, 
3,000 pėdų aukštumoj, eina 
tiesioginis geležinkelis, ku- 
riuom iki šiol Berlynas 
jungėsi su Lvovu, Černovi
cų, taipgi su Rumunijos so- 
stamiesčiu Bucharestu ir 
su pietiniai - vakariniu Uk
rainos frontu.

Atimdami iš vokiečių Ko-! 
lomi ją, Sovietų kariai per
kirto naciams šį tiesioginį 
susisiekimą. Taigi dabar 
vokiečių traukiniai turės 
daryt virš 500 myl. vingius 
per Vengrijos sostinę Bu
dapeštą ir Rumunijos sosti
nę Bucharestą, kad pasiekt 
savo kariuomenę pietiniai- 
vakariniam Ukrainos kam
pe.
SOVIETAI PAGROBĖ 15 

TRAUKINIŲ
Užkariaudami Kolomiją, 

raudonarmiečiai pagrobė 
13 sveikų didžiųjų priešo 
tankų - Tigrų, 15 traukinių 
su kariniais kroviniais, 45 
garvežius, 450 trokų ir au
tomobilių ir 10 įvairių reik-

Washington.— Nuo atei
nančio sekmadienio iki ba
landžio 29 d. visi šaldyti 
vaisiai ir daržovės bus be 
punktų pardavinėjami, kaip 
kad patvarkė valdinė Kai
nų Administracija.

Chinų mina nuskandino 
japonų laivą Nankai Maru 
su 400 keleivių.

Suomiai Panaujinę De
rybas Dėlei Taikos 

Su Sovietais
Stockholm.— Neoficialiai

■■ bas dėlei karo paliaubų su 
Sovietų Sąjunga.

(Eina kalbos, jog kas tai 
40Q matęs Paasikivi Maskvoj.)

Sakoma, kad Suomijos 
valdžia siūlosi tik atitverti 

kiečiu per kelias paskutines '(izoliuoti) vokiečius nuo 
vA A I fl/NTT1 AT 1 VA m TWAVATA TT1AFAA —

dienas.
Į pietų vakarus nuo Per- 

vomaisko, Sovietai atkaria- vjus 
vo Baltą, apskričio miestą ' UA 
su geležinkelio stočia; gat- • 
vėse užmušė virš 2,000 vo- j tamg 

(Tąsa 5-me pusi.) sta.

sovietinio fronto vietoj So
vietų reikalavimo juos in
ternuoti, kaip karo belais-

Suomija norinti at-
Hangoe pussalį, už 
girdi, užleistų Sovie- 
šiaurinį Petsamo uo-

A

JUSTO PALECKIO PRELEKCIJA MASKVOJ APIE BALTIJOS KRAŠTUS
_ _______________________________________________________________________________________________ _______ _______ .i_____________________________________________ ______

Maskva. — Rašo
Šimkus:

Raudonajai Armijai lai
mint pergales arti Baltijos
su chicagiečiais Lietuvos šel
pimo reikalais.”

Vadinasi, ten buvo suvažia
vę socijalistai, klerikalai ir at
viri tautininkai-fašistai.

Naują smalą jie bus pradė
ję ten virti. ;

Jonas respublikų ir įžengus rau
donarmiečiams į Tarybinę 
Estoniją, visoj Sovietų Są
jungoj pakilo didžiulis susi
domėjimas Baltijos tautų 
kovomis prieš vokiečius įsi
veržėlius.

Sovietų Sąjungos aukšto
sios apšvietos biuras pa
kvietė Justą Paleckį, Ta
rybinės Lietuvos ’Aukščiau-

sios Tarybos prezidiumo ; 
pirmininką, duoti viešą < 
prelekciją tuo klausimu 
Maskvos publikai. Klausovų 
prisirinko pilnutėlė Piliorių 
Salė, viena iš didžiausių 
svetainių Maskvoje, čia su
ėjo kariai, ką tik atvykę iš 
Estijos fronto, lietuvių ir 
latvių visuomenės veikėjai, 
sovietiniai intelektualai ir

studentai’ darbininkai ir 
darbininkės iš Maskvos fa
brikų ir dirbtuvių. Jie, gi
liai susidomėję, per dvi va
landas klausėsi Paleckio 
kalbos.

Kalbėtojas parodė daug 
ryškių faktų, kaip žiauriai 
vokiečiai kolonizuoja Balti
jos kraštus ir kaip jie sten
giasi visiškai panaikint ūki-

nę ir tautinę latvių, estų ir 
lietuvių nepriklausomybę.
LIETUVIAI KARALIAU

ČIAUS PAŠONĖJE
Jis ypač atžymėjo, kad 

vokiečiai apsigyveno seno
vinėse lietuvių žemėse į va
karus nuo Nemuno, bet 
jiem niekada nepavyko su
naikint lietuviškąjį tos sri-

ties pobūdį. Paleckis sakė, 
jog bekeliaujant per Rytų 
Prūsus 1927 m., jam teko 
staptelėti Suselmilken kai
me, arti Karaliaučiaus. 
Kaimo gyventojai ne tik 
kalbėjo lietuviškai, bet se
nesnieji žmonės net nemo
kėjo vokiškai. Įsig;
Hitleriui, jis pradėjo

.(Tąsa 2-me pusi.)
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427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK
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President Jos. Weiss
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Editor Roy Mizara

Nuoširdžiai ir atvirai mes galime ra
ginti SLA narius paduoti savo balsus tik 
už tris asmenis, esančius SLA pild.’ ta
rybos kandidatų sąraše: Į vice-preziden- 
tą — J. K. Mažukną, į sekrt. — adv. St. 
Masytę ir daktarą-kvotėją — dr. Johan- 
ną Baltrušaitienę. Gaila, kad iš to ilgoko 
kandidatų sąrašo mes tik už tris asme
nis tegalime nuoširdžiai pasisakyti.

Gabaliauskas Mėgsta Apgau
dinėti Savo Nelaimingus 

Skaitytojus
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SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...............
United States, six months ...........
Brooklyn, N. Y., per year .............
Brooklyn, N. Y., six months ........
Foreign countries, per year .........
Canada and Brazil, per year .......
Canada and Brazil, six months ....

$6.50
$3.50
$7.00
$3.75
$8.00
$7.00
$3.75

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

Act of March 3, 1879.

Bagočius, Ar Laukaitis?
Einamuose SLA pild. tarybos narių 

rinkimuose į prezidentus kandidatuoja 
trys asmenys: Laukaitis, Bagočius ir 
Klinga. Pastarasis pareiškė per spaudą, 
kad jis savo kandidatūrą ištraukiąs, pa
tardamas nariams balsuoti už Laukaitį.

Tūli geri SLA veikėjai, besirūpiną Su
sivienijimo dabartimi ir ateitimi, pradė
jo kelti klausimą, ar nereikėtų visiems 
demokratinio nusistatymo nariams pa
duoti savo balsus už Laukaitį. Porai to
kių veikėjų mes suteikėme Laisvėje vie
tos savo nuomonei pareikšti. Tačiau 
klausimas taip ir stovi giliau nepagvil
dentas, o tik paliestas.

Suprantame, padoriam SLA nariui su
sidaro painiava, kai jam tenka atsistoti 
prieš klausimą: už kurį balsuoti — Ba- 
gočių ar Laukaitį?

Vakar dienos Laisvėje (šitoj pačioj 
vietoj) mes nurodėme, kokia kvaila, ko
kia nešvari propaganda dabar yra va
roma SLA nariuose. Laukaitis ir jo kli
ka puola Bagočių dėl to, kam šis dirba 
“antilietuvišką darbą”, “remdamas” de
mokratinio nusistatymo lietuvius. Bago
čius, trokšdamas pasirodyti “labai lietu
višku” ir pasigauti “lietuviškų” balsų, 
dar šlykščiau puola vice-prezidentą Ma
žukną dėl to paties “nelietuviško dar
bo”!

Atrodo, kad tarp tų dviejų kandidatų 
ir jų pakalikų eina lenktynės dėl to, ku
ris iš jų pasirodys naivesniu ir reakci- 

‘ niškesniu.
Sveriant abu kandidatus, jų kvalifi

kacijas, jų politinę liniją, mums atrodo, 
kad jie labai panašūs ir pasirinkti iš jų 
bet kurį nėra lengva.

Laukaitis — atviras smetonininkas, 
susidėjęs su lietuviškų fašistų klika; jis 
dirba jai, jis jai dirbs, jei bus išrinktas 
SLA prezidentu.

Bagočius — “tikrasis Bagočius”: jis 
bando būti “visiems geras” ir tuo pačiu 
sykiu yra įrankis Grigaičio, kuris šian
dien rodo kelią reakcininkams, kaip ko
voti prieš demokratinio nusistatymo lie
tuvius. Be to, Bagočius laidina savo 
lankstų liežuvį prieš Tarybų Sąjungą, 
prieš tarybinę Lietuvą, šlykščiai kolio- 
damas komunistus, kaip tikras smetoni
ninkas. Bagočiaus ir jo šalininkų išvien 
išstojimas prieš vice-prezidentą Mažuk
ną tik parodo, koks jis yra be principo 
žmogus.

Tiek tai dėl politinės tų kandidatų li
nijos.

Paimkim organizacinius klausimus. 
SLA. šiandien prastoj padėtyj, tai tiesa. 
Jurgelionis sako, kad SLA yra “smuki
mo stovyj”. Bagočius tų reikalų nepa
taisė ir vargiai jis juos galės pataisyti.

Kaipgi su Laukaičiu? Ar jūs manote 
Laukaičiui daugiau rūpi SLA, kaip Ba- 
gočiui? Ar Laukaitis yra sugabesnis už 
Bagočių? Abejojame. Viskas rodo, kad į 
SLA reikalus turės įsikišti valstijų apdr. 
departmental (nepaisant, ar SLA prezi
dentu bus Bagočius, ar Laukaitis) ir tik 
jų direktyvoms gali Susivienijimo rei
kalai būti sutvarkyti (jei tai dar bus ga
lima).

Tiek atviriem smetonininkam, tiek jų 
pataikautojam, sandarbininkam, socija- 
listam, SLA narių gerovė nerūpėjo ir 
nerūpi. Jiems rūpi tik savi kišeniai ir 
sava politika.

Taigi mes nesutinkame su ta SLA vei
kėjų nuomone, kurią jie pareiškė per 
Laisvę, kad Laukaitis būtų geresnis už 
Bagočių. Jei Laukaitis būtų išrinktas, 
beje, smetoninė grupė gerokai sustiprė
tų t moraliai ir materialiai. Tas taipgi 
reikėtų* kiekvienam žinoti.

Tautininkai - fašistai pasimojo į SLA 
iždininkus įstatyti Bačiūną. SLA nariai 
turėtų daryti viską, kad neprileisti fa
šistams pasiekti savo tikslo. Nepaisant 
visokių jo silpnybių, Gugis kur kas tai 
vietai tinkamesnis už atvirų fašistų-tau- 
tininkų kandidatą.

►

Amerikos Darbo Partija 
Išgelbėta

Nuo to laiko, kai Amerikos Darbo 
Partija (kuri veikia New Yorko valsti
jos ribose) įsikūrė, jos priešakyj stovėjo 
menševistiniai trockistai ir laikėsi tą 
partiją lyg savo nuosavybę. Tiesa, di
džiulės masės balsuotojų — partijos na
rių su trockistų - menševikų politika 
nesutiko, bet pastarieji sugebėjo viso
kiomis makliorystėmis partijos viršūnė
se pasilaikyti ir tiek! O jų ten pasilai- 
kymas reiškė vidujinę nesantaiką parti
joje, reiškė partijos siaurinimą, reiškė 
nelaimę ’ visai progresyviškajai New 
Yorko valstijos visuomenei, troškusiai 
turėti savo partiją, per kurią galėtų ji 
pasireikšti visais svarbiaisiais politikos 
klausimais.

Menševikai - trockistai, toki, kaip Du
binsky, Rose, Counts ir jiems panašūs, 
nesigėdijo panaudoti žemiausios rūšies 
priemonių, net chuliganizmo, nustelbi
mui partijos narių valios. Taip, pav., bu
vo Brooklyne (King’s kountėje), kur 
balsuotojai - darbiečiai praeituose rinki
muose didelėje daugumoje pasisakė 
prieš juos, už naująją vadovybę.

Prieš keletą mėnesių darbo unijose 
kilo mintis, ar nereikėtų Amerikos Dar
bo Partijos veikimą praplėsti, ar nerei
kėtų darbo unijoms daugiau susirišti su 
šia artija ir padėti platesnį jai veiki
mo pagrindą? Vienas tokių veikėjų bu
vo Sidney Hillman, Amalgameitų unijos 
prezidentas, vienas CIO vadų, žymus vi
suomenininkas. Jis pasiūlė Amerikos 
Darbo Partijai tokį planą.

Kaip greit tasai planas būvi) pasiū
lytas, taip greit menševikai ir trockistai 
pradėjo rėkti, būk Hillmanas norįs Dar
bo Partiją atiduoti komunistams. Girdi, 
CIO unijose yra daug komunistų, kurie 
įeis į partijos Vadovybę, d tuomet jų, 
menševikų - trockistų, vadovybei būsią 
kaput!

Ir jie, menševikai - trockistai, pradėjo 
prieš Hillmano pasiūlymą rėkti, Hillma- 
ną šmeižti, bjaurioti, komunistus pulti, 
kiekvieną pažangesnį CIO veikėją skelb
ti komunistu ir t.t.

Šiai siaurutei politikierių klikai tal
kon stojo beveik visi angliškieji komer
ciniai dienraščiai New Yorke. Ją rėmė 
Times, rėmė PM, rėmė Tribune, rėmė 
Hearsto laikraščiai ir labiausiai rėmė 
N. Y. Post, dienraštis, kuris jau per ke
letą metų organavo Dubinskio - Rose- 
Counts’o klikai. Ypač pastar. dienraš- 
tyj, bėgyj praeitųjų keletos savaičių, 
diena iš dienos tilpo editorialai, straips
niai ir “žinios”, nukreiptos prieš Hill
mano pasiūlymą, prieš komunistus, prieš 
pažangiuosius Darbo Partijos narius.

Na, ir po to visko, praeitą antradienį, 
kovo 28 dieną, įvykusiuose primary bal
savimuose, Amerikos Darbo Partijos na
riai ėjo balsuoti. Jie turėjo išrinkti Par
tijos komitetą, veikiantį valstijos ribose, 
— komitetą iš suvirš 700 narių, kurie 
savo ruožtu pastatys partijai vadovybę.

Šiuose balsavimuose - rinkimuose di
delė balsuotojų dauguma, nekreipdama 
dėmesio į visokias trockistų - menševikų 
klikos pliovones, pasisakė už Hillmano- 
Marcantonio vadovaujamą pusę. Jie pa
sisakė už Hillmano planą. Jie išrinko 
komitetmenais tuos žmones, kurie stoja 
už naują, platesnę partijai liniją.

Vadinasi, praeitą antradienį Ameri
kos Darbo Partija tapo išgelbėta ir su
stiprinta, josios veikimo bazė praplėsta, 
į josios vadovybę įeis žmonės, kurie rū
pinsis ne partijos ardymu, ne triukšma- 
vimu, ne gąsdinimu neesančiuoju komu
nizmo baubu, bet konstruktyviu darbu. 
Naujoji vadovybė, be abejo, rūpinsis su- 
konsoliduoti visas pažangiąsias pajėgas 
už prezidentą Rooseveltą, kad jis ne tik 
apsiimtų kandidatuoti ketvirtajam ter
minui, bet ir būtų išrinktas lapkričio 
rinkimuose.

Dabar kiekvienam darbiečiui teks uo
liai darbuotis šiai partijai sustiprint, pa
daryti ją veiklia, plačia pažangiosios vi
suomenės partija.

Darbo, be abejo, užteks visiems.
Daug ir lietuvių yra Darbo Partijos 

narių. Jie raginami dirbti labiau negu 
.kada nors, nes prieš Amerikos Darbo 
Partiją stovi dideli uždaviniai.

148. Tos kameros grindys 
buvo nuklotos trimis eilė
mis ankštai sukniedytų vy
rų. Viduriniosios eilės ap
žėlusios galvos buvo susi
maišiusios su kraštutinės 
eilės kojomis, o apžėlusių 
galvų galūnes ir kitos eilės 
kojos sudarė vieną grandi
nę. Jas atskirti galėjo tik 
patys jų savininkai.” (Ma

ir kad Stasio į no pabraukta. J. N. S.) 
specialiai pa- j gramozdišką melą I 

rašyti gali tik Hitlerio me-

“Lietuvių žinių” redak
torius Gabaliauskas užsis
pyręs, antru kartu norį į- 
tikinti savo skaitytojus, 
kad Tarybų Lietuvą, bėgy
je 1940 - 41 metų, valdę ko
kie ten “Rusijos čekistai” 
ir “kankinimui Lietuvos 
žmonių turėję atsivežę kau
lų laužymo, padų svilinimo 
ir kūno sąnarių sukinėjimo 
įrankius”, 
Mažansko 
dirbtam dėl Demokratinių I 
Amerikos Lietuvių Suva-1 j mokyklą baigęs žmogus 
ziavimo kūjeliui busianti1 - - --
gera vieta laisvos Lietuvos 
kriminaliniame

o niekas daugiau. Kuo 
• . skaudžiau kerta Raudonoji

, . u v ! . . muzieJ.yJe Armija nacių gaujoms, tuo
tarp tų čekistų pali ttų įĮgesnes tokių melų tiradas
Lietuvoje žmonių kankini- jrag0 lietuv. hitlerininkai, 
mo įrankių.. . , . . v .v i kad suskaldyti lietuvių 

Į pirmutinį jo tokį smeiz-. vjeny^ karo pastangoms, 
tą . ant Tarybų Lietuvos,, y. pujmjnas, rašydamas 
Laisvėje is sausio 20-tos, ^ knygutę “Melai ir Tiesa A- 
įrodmėjau, kad Gabaliaus- • • Lietuva” labai teisingai 
kas, išgyvenęs apie pusęiįako.
metų Tarybinėj Lietuvoje, i , . .
žino, kad Lietuvos Tarybi- , 1lodel n.e ! i ;X; 
nė Saldžia susidėjo iš Lie-|stabaus’ kad Intkrmmkai 
tuvos žmonių ir buvo pačių j 
lietuvių rinkta, todėl nega-

bas. Mes turime išleidę patrioto uždavinys, kiekvie- 
daug literatūros, kuri nu- no Amerikos lietuvio užda- 
šviečia Tarybinės Lietuvos vinys ir pareiga neleisti vo- 
įsikūrimą ii’ savanorį įsi- kiškiems agentams arba jų 
jungimą į Sovietų Sąjungą padėjėjams apgaudinėti A- 
k-urti sau džiuginančią merikos lietuvių mases, 
ateitį. O užvis geriausiai Mūsų pareiga nuplėšti nuo 
atitinkanti šiam momentui, Hitlerio agentų skraistę, 
tai knygutė, parašyta V. I kad ir kaip jie ja dangsty- 
Rudmino, kurią išleido L.L. 
D. Apšvietos Fondas. Tos 
knygutės autorius mums, 
Amerikos lietuviams, pri
mena: ‘ ' ’•

“Štai dėl ko mūsų užda
vinys, kiekvieno Lietuvos

tusi.”
Tos knygutės vardas yra 

“Melai ir Tiesa Apie Lietu
vą”. Ir ta knygutė, kupina 
teisingų informacijų, priva
lo rastis kiekvieno lietuvio 
stuboje. J. N. S.

Justo Paleckio Prelekcija Mas
kvoj apie Baltijos Kraštus

miestų ir
Rytinėje

KOVA
režimas 

buvo

partizanų judėjimas užim
toje Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Kiekvienas naujas 
Raudonosios Armijos lai
mėjimas vis labiau akstiną 
partizanų kovą. Jokie žiau
rumai, jokie žvėriškumai 
negali sulaužyt Baltijos 
tautų pasiryžimo priešintis, 
o gyvasis to simbolis buvo

deda pastangas silpninti A- 
merikos lietuvių aktyvumą 

i hitlerizmą, 
kreipti tą aktyvumą klai
dingais keliais, atplėšti A- 
merik. lietuvius nuo Jung-

. • Iš
traukti juos į Ašies bloko 
pusę arba stengtis juos iš
naudoti šio bloko naudai. 
Priešas, kuris yra tiek pat 
klastingas, kiek ir žiaurus, 
nesivaržo jokiomis priemo- 

Po tų mano duotų jam nėmis, stengdamasis apgau- 
pastabų, Gabaliauskas darjdinėti, mulkinti Amerikos į 
kartą užsispyrė įtikinti sa- Jįetuvių mases.” 
.vo nelaimingus skaitytojus, 
kad iš tikrųjų Tarybų Lie
tuvoje žmonės buvo kanki
nami. Jis neva susir__ —
kį ten Bronių Daunorą, ku
ris esą buvęs Tarybų kalė- i 
jime ir parašęs “jame gau-i 
tus patyrimus”. Ir tuomi be 
galo ilgu Daunoros raštui 
Gabaliauskas mėgina įvaiz-į 
dinti savo skaitytojus, kad 
Tarybų Lietuvoje žydai su
darydavę surašus žmonių, 
kurie turėdavę būti suareš
tuojami, o čekistai suiminė- 
davę ir kankindavę. Dauno
ra savo ilgą raštą pradeda 
sekamai:

“Atsimenu, 1940 metų lie
pos mėnesio pradžioje Pi- 
voša, sutikęs mane gatvėje, 
nusivedė į namus ir pradė
jo pasakoti, kad, girdi, 
‘linksmoji dalis prasideda’. 
Paminėjo žinomų asmenų 
pravardes, - kurie jau buvo 
suimti. Vienas spaustuvės 
darbininkas jam papasako
jęs, kad jis girdėjęs, kaip 
naujieji redaktoriai — Zi
manas ir Leiba Saušas — 
sudarinėję laikraštininkų 
surašus, kurie netrukus tu
ri būti suimti. Tokie sura
šai buvo sudarinėjami viso
se ministerijose, visose į- 
staigose ir įmonėse.” Taip 
toliau, ir t.t.

Tuomi, matomai, 
liauskas mėgina įvaizdinti 
skaitytojus, kad Tarybų 
Lietuvoje kuone visi žmo
nės nuo 8 metų piemenuko 
iki senelio buvo suimami ir 
kankinami.

Rodos, visiems žinoma, 
kad Smetonos fašistinio rė
žimo laikotarpiu Lietuvoje 
buvo pristatyta kalėjimų 
pakankamai. Bet Daunora 
neva nuvestas į kalėjimą 
štai ką “randa”:

“1941 metais vasario mė
nesio pradžioje, atsėdėjęs 
nustatytą savaičių skaičių 
karceryje ir vienukėje, vie
ną naktį, trijų prižiūrėtojų 
lydimas, buvau nuvestas į 
Kauno kalėjimo VIII sky* 
riaus bendrąją kamerą Nr.

lietu. V1U lllllYLd, IVUCl 1LC£,<%- . . . v

Įėjo būti ten kokių “Rusi- <OV.OJ® xPlie^
jos čekistų,” kurie būtų ga
lėję kankinti Lietuvos žmo
nes. Prie tam, Gabaliauskų 
■_ 

buvau įrodęs, kad nors 
juodu Tarybų Lietuvoje 
gyvendami buvo pro-na- 
ciai, o vienok jie nebuvo 
kankinami.
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pačių išsiplepėtais fotais

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kinti lietuviškus 
kaimų vardus 
Prūsijoje.

ŠIMTMEČIŲ 
Nors vokiečių

Baltijos kraštuose 
kruvinas, bet šių kraštų 
tautos atkakliai priešinosi 
vokiečių viešpatavimui ir Marija Melnikaitė, kuri, po 
per šimtmečius išlaikė gini- nuožmiausių kankynių, pa- 
tąją savo kalbą ir tautinę statyta 
kultūrą. į:

Lietuviai, estai ir latviai niams skerdikams > “Tegy- 
petys petin su rusais vedėĮvuoja Tarybų Lietuva! Te
tą kovą prieš vokiečius už- gyvuoja Stalinas!” 
kariautojus. Kalbėtojas pa
tiekė istorinius faktus, ro
dančius, kaip Lietuvos ir 
Rusijos kunigaikščiai išvien 
darė sėkmingus žygius 
prieš vokiečių riterius try
liktajame šimtmetyje. Jis 
plačiau apsakė garsųjį Žal
girio mūšį 1410 m., kur ku
nigaikščiui Vytautui vado
vaujant, lietuvių, lenkų, ru
sų, ukrainų, baltarusių ir 
cechų pulkai ir totorių rai
tininkai supliekė vokiečius, j

Panašiai ir buvęs U.SA. Į^pas mūšis, sakė Paleckis,* np i. i . 
yra ryškus istorinis įrody-1 1300 AtVailUOtaS 
mas fakto, jog kai kitos1 _____
tautos sujungia savo jėgas, I Und _ A j Nik j 
tai vokiečiai užpuolikai bu- jjevo atvadavimą1 Maskvos 
na ejegiai. iradijąs davė tokių žinių:

Po pirmojo pasaulinio ka-! Trečioji Ukrainos armi- 
ro, kuris parbloškė kaizeri-1 ja, komanduojama genero- 
nę Vokietiją ir išmetė ją iš lo Malinovskio, šturmu pa- 
Baltijos kraštų, vokiečiai 
vis tiek dar tykojo tų kraš
tų. Tai tik per jų intrigas 
ir machinacijas buvo at
skirti Baltijos kraštai nuo 
Rusijos ir įsteigta juose 
silpnos, pasiskirsčiusios, 
neva nepriklausomos res
publikos.

Paleckis plačiai išdėstė 
vokiečių planus, siekusius 
kolonizuoti Baltijos kraštus 
ir prijungti juos Vokietijai. 
Tatai jis patvirtino ištrau
komis iš pačių vokiečių pa
reiškimų. Jis patiekė fak
tus ir dokumentus, įrodan
čius, kaip vokiečių intaka 
per daugelį metų vyravo 
Baltijos kraštuose su pagel- uem. visur Įieugui suuuu- 
ba fašistinių valdžių juose, mieji punktai; prikasta gi- 

| Baltijos kraštų tautos įgijo lių griovių prieš Sovietu 
i tikrąją nepriklausomybę tankus; plačiai prisodinta 
Įtik tada, kai jos nusikratė'minų po žeme.

Sovietų pėstininkai, tan
kistai ir jūrininkų būriai,

Ant,,;, dali „„
šturmavo hitlerininkus per 

i ištisą naktį. Vokiečiai at-

ambasadorius Sovietų Są-
irado ko- ju^?i JosePh E- Dav?e?

kalbėdamas u n iv ersiteto 
| studentams, Winter Park, 
Fla., pabriežė:

“Greitesniam laimėjimui 
Išio pasaulinio karo ir at- 
į steigimui pastovios taikos, 
iJungtin. Tautoms yra rei
kalinga didžiausios vieny
bės, tolerancijos, atsidavi
mo ir giliai nuoširdaus pa- 
stikėjimo vieni kitais. Tą ži
no ir mūsų priešas ir jis 
nemiega. Be pertraukos 
dieną ir naktį nacių užsie
ninės propagandos agentū
ros su anti - Sovietine pro
paganda mėgina įvaryti ky
lį tarpe Sovietų Sąjungos 
ir jos sąjungininkių. Jų 
melai yra pavojingi ir grą- 
sinanti taikai, kuriuos na
ciai su velnioniškų buklu
mu skleidžia be perstojimo 
abiem šonais gatvės.”

Taip Davies perspėjo stu
dentus, kad jie būtų atsar
gūs su nacių propagandą, 
melais.

Mes privalome perspėti 
hitlerininkų laikraščių skai-j 
tytojus. j

Mes galim juos kritikuo
ti. Mes galime jiems faktais ką. 
įrodinėti, kad jie sąmonin- /

fašistinių savo diktatorių 
ir įsteigė tarybinę santvar-

Gaba- gai skleidžia nacinę propa- cijos Paleckis pašventė da- 
gandą savo laikraščiuose, bartinio karo įvykiams. 
Tuomi tų Hitlerio advokatų 
sąžinės neįžeisime. Nes jie 
patys žino, kas jie yra ir 
ką jie daro, iki jie turi pro
gų. Religiniai žmonės ma
no, kad katalikų laikraštis 
negali meluoti. Kiti mano, 
kad socialistų laikraštis ne
turėtų meluoti. Tų laikraš
čių skaitytojai yra geri žmo
nės, fašistų neapkenčia, tik 
jie, nepajėgdami įžiūrėti, 
kas per vieni tie laikraš
čiai, nuolatos iš jų semiasi 
tuos melus ir tampa su
klaidinti. O teisybės žodis, 
mūsų spauda ir literatūra, 
tų klaidinamų žmonių dar 
permažai pasiekia. Tai čia 
ir yra mūsų svarbusis dar-.

po kartuvėmis, 
sviedė šūkį veidan fašisti-

Paleckis baigė savo kal
bą, pareikšdamas tvirtą įsi
tikinimą, jog Tarybinė lai
svės vėliava greitai vėl ple
vėsuos ant Gedimino Kalno 
Vilniuje ir virš Rygos ir 
Tallinno.

Klausovai sveikino Palec
kio pareiškimus skardžiais 
delnų plojimais.

Kaip Nikolajevas

Įėmė Nikolajevą, didelį Uk
rainos gubernijos miestą ir 
pramonės centrą. Nikolaje
vas yra vienas iš didžiau
sių Juodosios Jūros uostų, 
ir vokiečiai buvo taip jį ap- 

: tvirtinę, kad laikė Nikola
jevą nepralaužiama tvirtu- 
ma.

Vokiečių komanda buvo 
1 įsakius savo kariuomenei 
žūt-būt atlaikyt Nikolaje- 

kiek tai 
Iš pietų, 

rytų miestas 
buvo apvestas keliomis ei
lėmis spygliuotų vielų tvo
rų ir daugeliu apkasų lini
jų, o apkasai apsupti van
dens. Visur įrengta šaudo-

vą, nepaisant, 
jiems lėšuotų. 
šiaurių ir

_ Nepaisant žvėriško prie- kakl?ai riįšinosi bet ne. 
sų teroro, Baltijos tautos - ■ r -- - - -
dabar, kaip ir senovėje, at- ^Rovūnų''smūgius' 
sisako pasiduot vokiečiams &
įsiveržėliams. Jos sutartinai 
ir vis labiau priešinasi hit
lerinių valdininkų patvar
kymams, deportavimams į 
verstinus darbus Vokieti
jon ir mobilizavimui į vo
kiečių armiją. Baltijos kra
štų valstiečiai atkakliai su
laiko ūkio produktus, kurių 
vokiečiai reikalauja, nors 
už produktų sulaikymą 
gręsia žiauriausia bausmė. 
Darbininkai sabotažuoja a- 
municijos gaminimą vokie
čių armijai.

Labai plačiai išsivystė

galėjo atsilaikyt prieš so-

Aušrai bebrėkštant, faši
stiniai įsiveržėliai buvo jau 
visiškai nušluoti Nikolaje
ve. Hitlerininkų likučiai, ku
rie mėgino pabėgt per Bu- 
go upės žiotis (čia turinčias 
apie pusantros mylios plo
čio), tapo sušaudyti arba 
nuskandinti. Daug vokiečių 
paimta nelaisvėn ir pa
grobta dideli kiekiai kari
nių reikmenų.

Nikolajevas pirm karo 
buvo ir laivastatyklų cent
ras. Naciai jį valdė pustre
čių metų.

W;

•..w



Už

K.

2.00 11

8

A. Dubakas, J. Ro-

A.

Elizabeth, N. J
p.

J.

Waterbury, Conn
G.

Hudson, Mass

Už

knygas jaun.

Viso

S.

B.

C.

138
212

P.
K.

136
85
32

167
63

155

J..
P.

. 1.60
19.60
10.00

S.
A.

S.
G.
M.

F.
A.
A.

S.
H.
M.

Pranas šiaulis mielai 
visus daiktus ir nuo 

ypatų gautas dovanas, 
ir pavardės bus praneš-

K.
S.

S.
F.
G.

A.
D.
K.

P.
V.
P.

32.90
11.10
33.50
21.10

3.00
5.00
3.10
3.40

78
146

J.
J.
P.

A.
P.
D.
A.

S.
E.
C.
S.

S.
A.
F.
M.

Kp., 
Pav. 
218

138
185
55
23

1
13

29.20
24.30
5.00

18.30
16.90

Kartu 
Išmokėta

ir gabiausių lietuvių 
raštais. Šį žurnalą vi- 
irgi gauna veltui.
kas myli skaityti (o

21.00
36.00:

LLD Kanados 
Veikiantis Komitetas, 
P.O. Station “D,” 
Box 44, Montreal, Que.

pavergti 
naujoviš

t. y.,.nuo 1 d. kovo iki 
balandžio. Naujiems na
štojant laike vajaus, per
ir balandžio mėnesius/

Veltui! Lietuvos išl’ais- 
jau netoli, lietuvių 

ir narsioji Raudonoji 
išvys Hitlerio razbai-

68
28T S.
— s.

Įsteigėm Lietuvai Pagalbos 
Komitetą.

82
145

5 J.
P.
K.
P.
S;

Balansas 
Kovo mėn. įplaukė

Bender, Brooklyn ....... 22.00
Balčiūnas, Brooklyn .... 8.00 
Songaila, Brooklyn ....
Janulis, Worcester ....

rūpinasi naudingų Į

. 6.20 
23.00 
11.20 
16.70 
50.10 
10.00 
13.40

. 9.60

J4
B.
G. Šimaitis, Montello ..
J. Putrius, Lynn ........

į Raudonojo Kryžiaus 
Šitoj gražioj parėj 

visokių tautų žmo- 
daugiausiai, tai buvo

centų: O. Markunie-
Butėnienė, J. Pra-

Ig. Markūnas, J.

! 57
Į 39

40
146

Įmokėta už brošiūros spausd. 100.00! 
Vilniai” už gars. ALDLD kai. 20.00 
Atmokėta Laisvei prenum......... 6.50
Už pašto ženklelius, dėl Brook

lyn©, Šviesai ............................ 18.001

62
Pav. M. Zitzen, Hazleton

20
23
51

150
87

198
Pav. J. Siurbis, Yonkers
109
123
81
22
67

9
85 A. Račkauskienė, Haverhill

Pav. F. P. Zavis, Bethlehem .. 3.00
85

146
7

11
79

133

Benkus, Haverhill .........  3.10
Arlauskas, Chicago .... 5.90

J. Ratcher, Springfield 11.20 
Janulis, Worcester .... 12.10 
Urman, Chicago ......... 28.40
Bakchas, Camden .........  8.15

V. Puchin, St. Louis ............... 75
P. Eidukevičius, Shenand. 13.30 
J. Šūkis, So. Boston .......  69.00
M. Kazlauskienė, Hudson 25.80 
J. Chuplis, Springdale ..... 2.25

94 
161
Pay. J. Girdžius, Christopher 1.50 
166* D. Burba, Stamford ....'..... 7.70
42 J. Egeris, Nashua .............. 14.00

145 M. Bush, Los Angeles ..... 27.70
Pav. A. Tamulionis, Tariffville 1.00 
Pav. V. Kelmelis, Torrington .... 3.00 
Pav. J. Žilinskas, Schuylkill .... 2.00 

24

2.50 
A. Kraujalis, White Plains 16.40 
F. Saučiulis, W. Frankford 4.70
J. K.* Alvinas, Detroit ...... 18.60 
LDS. Centras, Brooklyn 50.00
K. Pakšienė, Kenosha .... 34.00 
M. Baltrušaitis, Seattle .... 7.80

Viso išmokėta .....
Sutrauka:

Balansas buvo .............
Vasario įplaukos ........

Puidokas, Rumford ..... 9.40
Lipčius, Chester ............ 7.00
Lucas, Peoria ......... ..... 18.60
Bush, Los Angeles .....  20.20

Miškeliūnas, Newark .... 6.00 
Cibulskas-, Maspeth .... 18.80 
Maziliauskas, Bayonne .. 9.00 
Marcinkevičius, G. Neck 5.00 
Radvilas, Stoughton .... 2.50 

1.50
Jasilionis, Binghamton 13.20 
Gilman, Brooklyn .........  1.50
Rūbas, Middlefield......... 9.00
šešelgis, Chicago .........  18.60
P. Lekavičius, P’burgh 26.70 
B. Kaross, Oakland .....23.40

3.05
Plačenis, Toledo ......... 5.00
Mikelionis, Gary ....... 20.40
Sasna, Brooklyn ...........  7.60
Bauža, Cleveland ..... 20.10
A. Jamison, Livingston 11.00

Totorėlis-Aksimin, Hart .. 2.00 
Muleranka, Hartford .. 
Meison, Waterbury .....
Vasiliauskas, Royon 
Krasauskas, Norwood

LLD Kanados Veikiančio Ko-'toms Tautoms nemažai reikės 
miteto Pareiškimas —

Atsišaukimas

P. Rinkevich, G. Rapids ..
S. Jasilionis, Binghamton
B. J. Senkus, S. Francisco
K. Guzevich, Chicago .....
M. Bacevičius, La Porte .... 7.80
J. Urman, Chicago ...........  37.95
A. Butkus, Chicago ....... 20.30
A. J. Matukaitis, Chicago 3.10 

98—B. K. Kučinskienė, Burl. 2.25 
Pav. J. Žilinskas, Suffield ..... 1.00
136 F. Shimkųs, Arlington .... 35.60 
86 A. Pasilik, Chicago ........ 27.30
39 P. Šlekaitis, Scranton ..... 17.10

Pav. Tony Brodski, Elm Grove $1.60 
34

19
73
72

23
11

Pav, A.K. Meškauskas, Palm
22 J. Stripeika, Cleveland .... 25.40 jg/į

176 J. Daubaras, Athol ....
Pav. J. Podžiūnas, Luther

Penktadienis, Kovo 31, 1944 Trečias puslapis

$1,046.12

$L004.50Viso įplaukė

$710.96
1,004.50

15.60
3.75

12.50
13.80

$9.00
30.30
36.70
16.85
16.90
17.50
7.25

$669.34
864.42

P. šiaulis 
Stripeika.

A. L. D. L. D. REIKALAIEaston, Pa

kaip pirm
vėl mela-

— Taip, aš buvau laimin
ga. Ęet aš niekad negalėjau 
užmiršti jo patarimo: ne
atidėk nieko rytojui, ką ga
li šiandien padaryti.'

$1,715.46 
1,046.12 -

Waterburio
Buvigs.

gingai gyrėsi lietuviški kryžio
kai, žinoma, nuo to jų Šeras 
nepagerės tarpe 
lietuvių

! APŠVIETOS, LITERATŪROS IR 
PROGRESO MYLĖTOJUS

Balansas .........   $676.61
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sekretorius.
EVA MIZARA,

ALDLD CK Iždininkė.

Knygų Peržiūrėjimo Komisijos 
Raportas:

Mes, Lietuvių Literatūros Draugi
jos Antro Aapskričio išrinkta komi
sija peržiūrėjome Centro Komiteto 
knygas vasario 4 d., 1944 m., ir ra
dome viską tvarkoj. Balansas nuo 
1943 metų su gruodžio 31 d., 1943 
m. yra $506.96.

Komisija:
ANTANAS MUREIKA, 
GEORGE WARISON 
ADELE PAKALNIŠKIENE.

Balansas yra .................. $669.34
Kovo Mėnesio Įplaukos: 

G. Murnikas, Fichburg ....
J. K. Stalioraitis, Chicago
K. Matukaitis, Chicago ....

Stanevich, Summerlee 
Kupčinskas, G. Neck .. 
Nemura, Cleveland .....
Briedis, Ambridge ......
Janulis, Worcester ........ 9.00
Butkus, Chicago ......... 1.50 .
Kvietkas, Cambridge 15.90 
Balsiūtė, Baltimore .... 15.60 
Sasna, Brooklyn ......... 1.50 '
Murnikas, Fichburg .... 1.00 
Baltrušaitis, Seattle .... 5.25

Ragauskas, Shelton .....  20.00
Varaneckienė, Detroit 11.00 
Paukštys, R. Hill .......... 3.10
Babarskas, B’klyn .......  6.10
Rušinskienė, B’klyn .... 85.45 r' 
K. Alvinas, Detroit .... 67.10 
Chesnus, Hart ............. 9.10
Norwick, Detroit ...:..... 5.00 '

Kartu .:.......................... $1,533.76
Kovo mėnesį išmokėta .........  857.15

Brolau ir sesute, lietuvi!
šiandien mes gyvename di

džiausiame pasaulio sūkuryje, 
— sūkuryj, kuris šimtmečiams! 
nustatys visos žmonijos gyve
nimo kryptį. Sūkurys — jei 
taip galima jį pavadinti — yra 
šis žiaurusis karas tarpe dvie
jų pasaulių. Iš vienos pusės, 
fašistinė Ašis, suorganizuota 
kanibalo Hitlerio ir jo gengs- 
terinės nacių partijos, Vokie
tijos ir Japonijos imperialistų, 
pasišovė agresiniu būdu užka
riauti visą pasaulį, mažas ir 
dideles tautas, jas 
panaudojant visas 
kiausias nacių mokslo teroris
tines priemones, siekiant iš
plėšti iš jų laisvę, sunaikinti 
jų tautinę kultūrą ir visa tai, 
kas civilizuotams žmogui yra 
brangu. Iš antros pusės, lais- 
vasai pasaulis, demokratinės 
valstybės, vadovybėje didžių
jų demokratinių jėgų: Angli-i 
jos, Amerikos, Sovietų Sąjun
gos ir Kinijos, kurios vadina
si Suvienytos Tautos, nežiūrintį 
jų vidujinių ekonominių, so
cialių bei politinių skirtumu,] 
susivienijo vienam bendram 
tikslui, būtent, pastoti kelią 
barbariškam fašizmui, sutriuš
kinti jo jėgas, nušluoti fašiz-Į 
mą su visomis jo šaknimis nuo1 
žemės kamuolio. Ir šiandien ] 
jau niekas negali abejoti, kad 
fašizmas bus ’sutriuškintas. 
Nežiūrint, kad fašistinis prie
šas dar stiprus, kad Suvieny-

Kas Mums, Seniems 
SLA Nariams, Rūpi

įdėti energijos, nemažai dar 
reikės brangių gyvybių paau
koti, bet jis bus sumuštas, Su
vienytų Tautų pergalė bus lai
mėta !

ši mirtina kova tarp fašiz- 
, mo ir laisvojo pasaulio tuo 
pačiu sykiu įneša daug kari
nių, politinių ir kitoje srityje 
įvairių pasisukimų, kartais to
kių staigių ir netikėtų, kokių 
pasaulio istorijoje nėra buvę. 
Kiekvienas, kuris jaučiasi šio 
civilizuoto pasaulio žmogumi, 
stengiasi suprasti gyvenimą 
pilna prasme ir suspėti žy
giuoti su progresu pirmyn. Bet 
tai nėra lengva ir tas visas su-] 
pratimas savaime neateina, I 
tuo labiau, kuomet visokie fa- ] 
šistiniai pakalikai ir progreso Į 
priešai pasaulinius pasisuki-! 
mus bando visaip sumaišyti ir 
progreso kelią padaryti mig-' 
lotu. Kad suprasti gyvenimą1 
gerai, kad pajėgti prisitaikyti 
prie jo ir kad suspėti žygiuo-1 
ti progreso keliu, kurio niekas] 
nepajėgtų suklaidinti, reikia 
lavinti, kuo daugiausiai skai
tyti, skaityti ne tik laikraščius, 
bet ir knygas, — knygas, ku-į 
rios išeina iš spaudos ne pel
no tikslu, bet tam, jog skaity
toją supažindinus su tikruoju 
gyvenimu, kad davus suprati-! 
mą apie šių dienų svarbiausius 
Įvykius, kad skaitytoją pasta
čius ant tikrojo kelio, siekiant 
naudingų ir kilnių tikslų.

Kur tokių knygų 
gauti. Vienintelė įstaiga Ame-i ratūros 
rikos kontinente lietuvių tar-! nariu, 
pe, kuri 
knygų ir abelnai literatūros iš-! 
leidimu, tai kultūrinė apšvie-į

Dabar eina rinkimai S. 
L. A. Pildomosios Tarybos 
ir delegatų į seimą. Susi
vienijimo padėtis ir tvarka 
daug priklausys nuo bu
siančio seimo ir būsiančios 
Pild. Tarybos. Susivieniji
mo pažangieji nariai ma
žai kreipė domės laike P. 
T. nominacijų ir dabar ne
turim taip vadinamo pa
žangiųjų “sleito”, dabar tu
rim pasiganėdinti kiek ga
lėdami tais, kurie yra, mū
sų supratimu, naudingesni 
Pild. Tarybai. Dalyvauki
me susirinkimuose ir bal
suokime už pažangesnius 
kandidatus, bet dar neper- 
vėlu išrinkti ir pažangius 
SLA narius delegatais į 
seimą, nes, atminkim, šia
me seime, bus visa grigaiti- 
nė mašina užstatyta pakėli
mui mokesčių seniems SLA 
nariams. Delegatų svar- 

- biausia pareiga bus, kaip 
galima surasti būdą, kad 
nebūtų ant narių užkrauti 
dideli mokesčiai, nes dide
lis apkrovimas mokesčių 
ant narių, reiškia, išmeti
mą daug narių iš Susivieni
jimo.

Dabartinė Pild. Taryba, 
matomai, taip nualino Su
sivienijimą, kad ne tik lė
šų fondą suvalgo pirm, kol 
į tą fondą įplaukos ateina, 
bet ir kiti fondai yra nau
dojami “lėšų padengimui”. 
Jeigu nenorim būti išmes
tais iš Susivienijimo, pra
dėkim patys rūpintis Susi
vienijimu, kad būtų tinka
mi žmonės išrinkti į SLA 
viršininkus ir delegatus, ne
leiskim savęs už nosies ve
sti kokiems grigaitiniams 
politikieriams, nes jau la
bai aišku visiems, kur ta 
pragaištinga politika nuve
dė Susivienijimą. Kada po
nams pritrūko pinigų pasi
važinėjimams, tai dabar 
vėl reikia apkrauti tą seną 
SLA narį mokesčiais!

SLA Narys A. Z.

sti jose, LLD turi tūkstančius 
narių. Ten yra’ ir jos centras. 
Bet jos kuopų yra visose pa
saulio dalyse, kur tik yra pro
gresyvių lietuvių. Kanadoj yra 
apie 18 kuopų, beveik kiekvie
noje kolonijoje, kur tik randa
si lietuvių, kurios sudaro ke
lis šimtus LLD narių, čia yra 
Įsteigtas sub-centras, kuris va
dinasi Lietuviu Literatūros 
Draugijos Kanados Veikiantis 
Komitetas.

LLD Centro Komitetas pa
skelbė vajų už gavimą’naujų 
narių. Vajus tęsis per du mė
nesiu,

Audrų Pagimdyti

Dabar per Laisvę eina apy
saka “Audrų Pagimdyti.” Pa
rašė rusas kovotojas už Sovie
tų Sąjungą, N. Ostrovskis. Aš 
visas apysakas perskaitau, ko
kios tik telpa Laisvėje, bet N. 
Ostrovskio apysaka yra per 

’daug filosofiška ir sunkiai 
skaitosi, daugybė visokių pa
vardžių, per staigiai nutrau
kiama kalba, labai reikia da
boti gramatiškus ženklus, ki
taip pats nesuvoksi, apie ką 
skaitai. Apart to, spausdinama 
tiktai po pusę didesnės špaltos, 
o kai kurie numeriai visai pra
leidžiami, tai pasimiršta, kas 
anuose numeriuose buvo.

Kelių Laisvės skaitytojų pa- 
, siteiravau, ar jie skaito tą apy-

riams 
kovo 
nereikės mokėti įstojimo mo
kesčio (šiaip stojant į draugi
ją, įstojimas kainuoja $1), o 
vien tik narines duokles užsi
mokės ir skaitysis pilnas na- 
rys-ė, gaudamas-a knygą ir vi-1 saką. Atsakė, kad ne. Nejau- 
są prigulimą literatūrą. Nariu 1 gi Laisvės personalas pritrū-
gali stoti kiekvienas lietuvis, 
nežiūrint religinių ar politinių 
įsitikinimų skirtumo.

Brolau ir sesute, stok į LLD 
nariu. Gausi literatūrą ir kny
gas. Skaityk, lavinkis ir kitą 
paragink tą patį padaryti. 
Pats ar pati kreipkis prie ar
timiausios LLD k p., kad įsi
rašyti į draugiją. Kur nėra 
kuopos ar ji labai toli, gali ir 
pavieniu nariu priklausyti. Ra
šyk LLD Kanados Veikian
čiam Komitetui, nurodydamas 
savo vardą ir adresą, ir jei 
kartu prisiusi narines duokles 
($1.55, o jei ir daugiau kas 
iš šeimos stotų, tai po 15c už 

I kitus), tuojaus patapsi šios 
' garbingosios ir didžiosios kul- 

galima į tūrinės apšvietos Lietuvių Lite- 
Draugijos pilnateisiu

gija. Jokia kita lietuvių įstai-I 
ga nei organizacija nėra išlei
dusi tiek knygų, kiek LLD yra 
išleidusi, šios organizacijos, t. 
y., Lietuvių Literatūros Drau
gijos, ir yra vienintelis tikslas 
skleisti apšvietą tarp lietuvių, 
aprūpinti juos literatūra, kny
gomis, kad pagelbėjus savo 
tautiečiams iškilti į kultųrin- 
gus ir klasiniai susipratusius 
žmones, ši draugija kiekvie
nais metais išleidžia skirtingo 
turinio knygą, kurią kiekvie-

aiš- 
iš Brookly- 
vedė nacių 
bolševikai 

Tas ponas 
nežino, ko

ko savųjų lietuviškų apysako- 
rių, tokių, kaip Cvirka, šim-i 
kus, Marcinkevičia, Mizara, Į 
Senas Vincas ir daugybė kitų? 
Bet pastarieji du rašytojai 
apysakų, ypač R. Mizara, ar 
supyko, ar aptingo, o gal “pa
seno?” Povilas Jurka, Vilkie
nės Divorsas ir kitos apysakos, 
būdavo lauki to Laisvės nu
merio, kaip saulės užtekant.

Labai buvo gera apysaka 
Vakarų Fronte Nieko Naujo, 
parašyta Erich Maria Remar
que. Per visą jo apysaką fi
gūravo veikiantis vardas Pau
lius, tai buvo labai svarbu 
skaityt, kokia užbaiga ir gąlas 
bus su Pauliufn. Per visą karą 
vokietukai kareiviai daug var
go panešė, galų gale visi žuvo, 
tai žuvo ir Paulius.

Gi pinigais aukavo po 50 
centų: K. Parednienė, M. Bu
tėnienė, Saiman, F. Tamošiū
nas, G. Gallen ir M. Kazlaus
kienė. Labai ačiū visiems, ku
rie tik prisidėjo su aukomis.

ALDLD 103 kuopa pradėjo 
energingiau veikti, pasidarba
vus sekretorei M. Kazlauskie
nei, gauta 6 nauji nariai. Tai 
labai gera pradžia. Jeigu tik 
dirbsime, tai ir daugiau bus 
gerų ■ pasekmių.*

Kovo 19 dieną įvyko HLP 
Kliubo susirinkimas, paauko
ta Raudonojo Kryžiaus pagel- 
bai $25, pagelbai bylos Brow- 
derio moters $5 ir $5 Clinton 
ligoninei. Tai garbė kliubie- 
čiams.

Kovo 19 dieną įvyko pra
kalbos, kalbėjo J. Gasiūnas, 
iš Brooklyno. Kalbėjo dienos 
klausimais, agitavo remti Roo- 
sevelto administraciją karo 
laimėjimo pastangose. Buvo 
renkamos aukos pundeliams 
Lietuvos žmonių paramai. Su
rinkta $18.46. Visiems auko
jusiems širdingai ačiū!

čia seka aukojusių vardai:
F. Kaulakis $5.
J. Sadauskas $2.
Po $1 aukojo: Geo. Sadaus

kas, K. Parednienė, A. Tamo
šiūnas, J. šeškauskas, J. Sa- 
banskas, 
zenas.

Po 50 
nė, M. 
plauskas, 
Juškevičius, M. Vinickas ir Z. 
Vaidvila 46c.

Visiems aukojusiems ačiū!
J. M.

Parama Raudonajam Kryžiui
Kovo 19 d., Lietuvių šv. Mi- 

kolo pobažnytinėj salėj buvo 
surengta pramoga naudai 
Raudonojo Kryžiaus. Čysto 
pelno buvo $227. Pinigai pri
duoti 
raštinę,
dalyvavo 
niu. Bet 
lietuviai.

Tą pačią dieną, vakare, bu
vo surengtas pokilis, tėvų stu- 
boj, leitenantui Jokūbui žan- 
sičiui — Jacob žansitis, kuris 
jau tarnauja 13 mėnesių, Vic
toria, Texas. Jis neseniai apsi
vedė su panele Radavičiute. 
Užkandžiaujant, buvo sumesta 
aukų naudai Raudonojo Kry
žiaus $15.60.

V. J. Stankus.

Vasario Mėn. Išeigos:
Sekr. ir kn. mėn. alga .........  $66.50 ■
Atmokėta “Laisv.” suv. aukų 27.00

Finansinė Atskaita už Sausį,
Vasarį ir Kovą, 1944 m.

Sausio mėn. įplaukos:
Kas prisiuntė, Miestas, Suma į Atmokėta Meno Sąj. aukų .... 10.00 
Ch. Jaseliūnas, Clyda .... $2.00 Už knygų ir “Šviesos” eksp. 63.00 

A. Stakėnas, Freesoil .... . 4.10 Už angį, knygas jaunuoliams 25.92
145 M. Bush, Los Angeles ..... 21.20 Už popierą knygai, 1944 m. 400.00
68 J. Vilčinskas, Hartford ..... 1.50 Atmokėta pundeliams aukos 97.36
— F. Kubilius, S. Boston .... ,.. 3.00 “Laisvei” už gars. ALDLD kn. 10.00

Pav. J. Jatulis, Stoughton ..... 2.50 j Už Notary Public darbus .....  10.00
11 S. Janulis, Worcester ....... 4.70 Už “šviesos” No. 1 išsiunt. ž. 16.00
1^ K. Matukaitis, Chicago .... 6.10 Už svetimos laidos knygas 
—- J. Gasiūnas, Brooklyn ........ 2.50 1...............
38 Ch. Genys, Scranton ..... 16.00

Pav. J. A. Jarome, Barre Plains 1.50
— J. Daubaras, Athol ........... 4.00
20 St. Jasilionis, Binghamton 27.00 

Pav. M. Vaznis, Mandsville 
118 
148 

52

“Vilniai” už garsinimą kn. 10.00 
Už brošiūros spausdinimą .....  113.48
“Laisvei” bila atm....................... 1.96
Atmok, aukos pundeliams .... 121.00

apdarymą “Šv.” komp. 31.25 
angį, knygas jaunuoliams 17.88 
“Baltic Riddle” knygas .... 20.00

” ? 106
.. 2.00 ji

— P. Janiūnas, Bayonne   5.00 jg7
23 P. Mingilas, New York ...... 1.50 r
— J. Tamas, New Kensington 1.00 j 25

Pav. V. Raguskienė, Noxon .... 2.50, __
212 ----- ----------------- ---------

1
2 

81 
190

19 
52 
68 

6 
119

K. Maziliauskas, Bayonne 23.70  
K. Rušinskienė, Brooklyn 35.10 ■ jgj
J. Šūkis, So. Boston .......... 6.50 jj7

Augutienė, Brooklyn .... 4.00 ^gg 
Nemura, Cleveland .... 20.60 jgg 
Matukaitis, Chicago .... 39.60 55 

K. Alvinas, Detroit .....  39.70 į j
Muleranka, Hartford ... 21.50 to 
*• . -• - ” ' ” ...... 23.80 207
“ ‘ ’ 1.50: _

Pav. J. Sabatauskas, Blantford 2.00 
.116

57 
17 
87 
63 
16 
66

””; 136
4.50, 4į 

.. 3.39 15 

.. 3.63.180 A-
Į 84 J.

5 
22 
91 
85 
65

______ _  11
Viso išmokėta ................ $400.30 1^55

; 145
Sutrauka: 1 13

Balansas nuo 1943 metų .... $506.96, 6 
Sausio mėnesį įplaukė ......... 604.30'50

------------ Pav. F. Goodrich, Herrin
Kartu .................... $1,111,26 132 A. Adams, Tacoma  

Sausio mėnesį išmokėta ..... 400.30 J 92 A. Dočkus, Cicero ....
---------- | 209 A. Jakštonis, Trenton 
$710.96 Pav. P. Vizbar, Anson ....

A. Jasenas, Cleveland
K. Matukaitis, Chicago .... 7.50 
M; Paulauskas, McKees R. 34.10 
J. K. Stalioraitis, Chicago 17.20

gijos narys gauna veltui. Prie 
to, ši draugija išleidžia trimė- 
nesinį gražaus formato žurna
lą ŠVIESĄ, iliustruotą paveiks
lais ir užpildytą mokslo, poli
tikos, sveikatos, dailiosios lite
ratūros ir kitais įvairiais ge
riausių 
rašytojų 
si nariai

Taigi,
mylėti turėtų kiekvienas, kas 
nenori būti atsiskyręs nuo pa
saulio), o dar nėra šios drau
gijos nariu, mes kviečiame ir 
raginame visus, stokite nariais 
į Lietuvių Literatūros Draugi
ją. Narinės duoklės, palygina
mai labai mažos. Kiekvienas 
narys Į metus moka tik $1.55, 
o jei tos šeimos ir kiti nariai 
priklauso prie draugijos, tai jie 
moka tik po 15c į metus. Įsi
rašę į LLD gausite nemokamai 
žurnalą Šviesą ir knygą kiek
vienais metais, šiems metams 
knyga jau paruošta ir tuoj iš
eis iš spaudos, kurią visi na
riai gaus, tai “Lietuva Ugny
je,” parašyta geriausių lietu
vių tautos rašytojų, kurie yra 
pasitraukę iš vokiečių okupuo
tos Lietuvos j Sovietų Sąjungą 
ir sykiu su lietuviais raudonar
miečiais veda žūtbūtinę kovą 
už išlaisvinimą Lietuvos iš na
cių pavergėjų, šioje knygoje 
skaitytojas suras tikrąjį vaizdą 
apie savo brolių kančias ir per
gyvenamus sunkumus po kru
vinojo fašizmo priespauda.

Lietuvių Literatūros Draugi
ja ne tik kad neša apšvietos 
Mbintą per literatūrą ir kny
gas, bet jos kuopos rengia 
:vairius .socialius pasilinksmi
nimus, koncertus, prakalbas ir 
visur kitur prisideda su savo 
parama prie progreso judėji
mo. Jungtinėse Amerikos Vąl-

Lietuvių kryžiokų “tre j an
ka,” pasivadinę “Lietuvos 
draugais,” per savaitę anglų 
spaudoj garsino rodysią ju- 
džius. Bet visi skymai negel
bėjo žmones apgauti. Kovo 19 

į d., 3 vai. po pietų, nuvykau į 
į 48 Green St., svetainę; nors 
buvo garsinta, kad pradės “2 
valandą,” bet žmonių buvo la
bai mažai. Paveikslai buvo se
ni, parinkti ir traukti Lietu
voj dar fašisto Smetonos vieš
patavimo laiku. Rodė ir 
kino” J. Valaitis 
no, “aiškindamas” 
propagandą, būk 
viską “sunaikino.” 
mano, kad niekas
kius puikius namus ir fabri
kus Sovietų šalyje liaudis pa
statė! Taipgi jis slėpė nuo 
žmonių, kad hitlerininkai, iš 
pasalų užpuolę Lietuvą, baisiai 
sunaikino, o bėgdami dar dau
giau sunaikins, kaip jie daro 
Sovietų Ukrainoj, Baltarusijo
je ir kitur.

Rodė Klaipėdą, gyrė, kad 
“didžiausia prieplauka,” bet 
nutylėjo, kad Klaipėdą ir jos 
kraštą Smetona be jokio pro
testo atidavė Hitleriui ant 
afieros, už tai paskui Hitleris 
priglaudė Smetoną ir jo šnipų 
šaiką.

Paskui Tysliava parėkavo, 
pakeikė Sovietus, bet matyda
mas, kad veik visur tuščia, — 
žmonės jau eina laukan, tai 
tada pradėjo kalbėti apfe ka
ro paskolos bonus. Paskui vėl 
kumščiu grūmojo Raudonajai 
Armijai ir maršalui Stalinui, 
šaukdamas : “Sustok, sustok 
ant Lietuvos rubežiaus!” Gai
la, žiūrint į tuos Hitlerio pro
pagandistus; jie mano, ką ne
gali Hitleris padaryti su tan
kais ir kanuolėmis, tai jie pa
darys su ilgais hitleriškais lie
žuviais ! 
vinimas 
pulkai 
Armija
ninkus ir Lietuvos liaudies iš
davikus, Tysliavų ir Valaičių 
tipo elementus!

Anglų spaudoje, 
judžių, taip po jų

Vakarienė Gerai Pavyko

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 103 kp. ir Liet. Darbinin
kų Susivienijimo 66 kuopa 
surengė vakarienę paminėji
mui Moterų Dienos, kuri mi
nima kovo 8 d. Vakarienė įvy
ko kovo 4 d. Pelnas skiriamas 
nukentėjusiems nuo karo ir pa- 
gelbai lietuvių raudonarmie
čių.

Prasidėjus programai pirmi
ninkė M. Kazlauskienė pakvie
tė Raudonojo Kryžiaus atsto
vus.— dr. Peraly ir adv. Ta
ker pakalbėti, kurie ir aiški
no Raudonojo Kryžiaus svar
bą. Paramai Raudonojo Kry
žiaus aukų surinkta $30, tai 
mūsų lietuviai gerai pasirodė.

Vakarienės pagaminime da
lyvavo gaspadinės: M. Kaz
lauskienė, A. Markunienė, A. 
Sidarienė, P. Graviškienė, vi
sos dirbo energingai ir už tai 
liko $51.50. Kadangi dabar 
yra stoka maisto ir sunku va
karienes rengti, tai šios drau
gės prisidėjo maistu aukoda
mos :• Sabanskis — sūrį, Sikors- 
kienė — pyragą ir bulvių, J. 
Sadauskis — silkių, A. Sidar 
— kiaušinių, bulvių jr binzų, 
Zulanienė — pyragų, M. Ar
lauskienė ir K. Grigienė — 
pyragų. P. Graniskienė—pyra
gą, Navickienė — pieno ir A. 
Morkūnas — bulvių, cukraus.

Viso įplaukė .................. $604.30
i

Sausio Mėn. Išeigos:
Sekr. ir kn. alga už sausio m. $66.50 
Už knygų išsiuntimo eksp. 56.00 
Už atspausd. laiškų org. reik. 2.78 
Atmokėta pag. aukos pund. 
Atmokėta “Laisvei” prenum.
Kelionės lėšos drg. A. Smito j

C. K. posėdį ............. ..............
! Pirkta raštinei reikmenų .......
i Už svetimos laidos knygas ....

Pagaliaus, kovo 16 dieną, įvai-jUž angį, knygas jaunuoliams 62.00 
rių organizacijų atstovai, kaip 
tai, nuo* Aušros Draugijos, Lie
tuvių Pregresyvio Kliubo, LDS 
33 kp., Elizabeth, N. J. ir nuo 
Hillside, N. J. LDS 101 kp. ir 
ALDLD 54 kp., Elizabeth, N. J. 
ir nuo ALDLD 200 kp. Hill
side, N. J. sutvėrė komitetą. 
Taigi Elizabeth ir Hillside šia
me darbe veiks su pilna koope
racija.

Į Elizabeth Lietuvos Pagel
bės Komitetą išrinkome pirmi
ninku G. Kudirką, vice-pirm. 
A. Skairus, fin. sekr. B. Maku- 
tėnienę, iždininku S. Baltutį ir 
nut. rašt. D. Krūtį.

Plačiai svarstėme veikimo 
darbą, kaip tai rinkti drapanas, 
medikamentus,- tabaką, muilą, 
cigaretus ir įvairius kitus rei
kalingus daiktus pirmos pagel
bės mūsų nukentėjusiems bro
liams Lietuvoj nuo vokiško fa
šizmo.

Brangūs tautiečiai, Eliza- 
betho, Hillside ir Lindeno kolo
nijų, šiuomi atsišaukiame į 
jus; prie talkos, kurie turite 
nenaudojamų drapanų, bei ku
rie išgalite nupirkti medika
mentų, ar tabako, cigaretų, tai 
galite* atnešti bei atvežti į LDP 
Kliu'bą, 408 Court St., kas va
karą, apart pirmadienio (pa- 
nedėlio), nuo 8 ligi 10 vai., o 
sekmadienį (nedėlioj), nuo 10 
vai. iš ryto ligi pat vėlumo.

Drg. 
priims 
įvairių 
Vardai 
ta, pagarsinta spaudoj. O kurie 
negalite atnešti bei atvežti, jtai 
galite pranešti bile šio komite
to nariui, o mes pasiųsime žmo
gų paimti dovanas.

Kadangi, greitu laiku ateina 
valanda išlaisvinimo Lietuvos 
nuo fašistinių okupantų, tai 
mums reikalinga kuogreičiau- 
sia pasiųsti mūsų broliams 
Lietuvoj visokią pagelbą..

O ypatingai mūsų organiza
cijų nariai turėtų šiame darbe 
labai veikti, veikti, kaip gali
ma, organizuotai, kalbinti žmo
nes prisidėti prie šio taip kil
naus darbo.

Visais reikalais, galite laiš
kais bei ypatiškai kreiptis prie 
sekretoriaus: D. Krūtis, 237 
Atlantic St., Elizabeth, N. J.

Beje, drapanų rinkimo komi
tetas susideda iš šių draugų: 

Kudirkienė ir A.

Balansas yra
Vasario Mėnesio Įplaukos

F. Shimkus, Arlington .... $8.10 
S. Benkus,< Haverhill .... .
J. Didjun, New Haven .....
M. Skeris, Sheboygan .....
A. Jocis, Bridgeport .......
H. Janulienė, Worcester .. 

Bullienė, Rochester .... 
Cibulskis, Maspeth .....
Paukštys, R. Hill ........
Babarskas, Brooklyn .. 24.40 

Vildžius-Sinušas, N. Y. C.
K. Rušinskienė, Brooklyn
F. Urba, Easton ...............

98-B S. Juozapaitis, Burlington 
17 P. Eidukevičius, Shenand. 23.60 

Pav. A. Sherbin, Pittsburgh .... 5.00 
66 
20 

153 
104 

36 
79 

187 
116

J. Matukaitis, Chicago 
Jasiūnas, Cleveland .... 
Eidukevičius, Shenand. 
P. Lekavičius, Pittsb. 
Jocis, Bridgeport .........
Matulis, Jersey Cty .... 31.85 
Rinkevich, Gr. Rapids 11.70 
Shimkus, Arlington ..... 7.70
Blažionis, Lowell .......  35.20

-A V. Jackson, Gibbstown .. 6.25 
Šviežauskas, Wilmerd. 13.60 

Bimba, Paterson . 3.67
J. Kaspar, Newark .... 22.10 
Bauža, Cleveland ..... 15.10

Gudzin, Schenectady .... 6.20 
Račkauskienė, Haverhill 7.60 
Kvietinskas, Racine .... 10.90 
Janulis, Worcester .... 10.50 
Janulienė, Worcester .. 5.50 
Bush, Los Angeles .... 19.90
Urba, Easton ............ 19.90

Shimaitis, Montello .....  24.50
Stanley, Rochester .... 46.95 

2.00 
12.10 
30.70 

6.20 
1.50 
3.75

Viso įplaukė .................. $864.42
Kovo Mėn. Išeigos:

Sekr. ir kn. alga už kovo m. $66.50 
Randa už saus., vas. ir kovą 37.50 
Paštui už 2-ros kl. “šv.” siunt. 25.00 
Už knygos “L. Ug.” spausd. 200.00 
Už knygų ekspediciją .............. 36.00
Už knygas ir kitas reikm. org. 28.20 
Atmok, aukų pundeliams ......- 17.00
Atmokėta “L.” aukų ir pren. 27.90 
Už angį, knygas jaunuoliams 40.80 
“Laisvei” už prenum................... 7.00
Atm.
Už 
Už 
Už 
Už

už prenum.
Liaud. B.” pr. ir aukų 28.25 

įvairius sp. darbus org. 26.46 
atsp. “Šv.” No. 1, 1944 244.00
nupiešimą "L. Ug.” viršelio 25.00 
įvairias reikmenis raštinei 3.69 
svetimos laidos knygas .... 13.02 
atvirutes org. reikalais ...... -5.00

Atm. “Laisv.” aukų ir pren. 19.50 
Už angį.

išėjo .............

Sutrauka:
buvo ............

Geras Patarimas
— Aš labai stebėjaus, iš

girdęs, kad tamsta po savo 
vyro mirties taip greit an
trą kartą ištekėjai. Juk 
tamsta su juo buvai laimin-?

17 
2 

103 
74
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AUDRŲ PAGIMDYTI
2-11-44 N. OSTROVSKIS —34—

Lowell, Mass
Bet

(Tąsa)
Pastebėjęs Raimondą, Andriejus pa

baigė tokiu fortissimo, jog dvi stygos 
nebeišlaikė ir trūko. Tatai mandolinos 
savininką nepaprastai sužavėjo.

— Juk puikiai išdrožiau tą dalykėlį? 
Net stygos neišlaikė! — jis pašoko nuo 
lovos ir padėjo ant stalo mandoliną.

Andriejaus motinos kambarėlyje ne
buvo — ji išėjo pas kaimynus.

— Man reikia su tavimi pasikalbėti, 
Andriejau, vienu svarbiu reikalu.

— O kas atsitiko, — sunerimo Pta- 
cha. — Kalbėk.

— Reikia vieniems.
Andriejus atsigręžė į Vasileką. Šis jau 

sėdėjo ant pagalvio, tabaluodamas basas 
kojas, ir reikšmingai krapštė nosį.

— Vasilekai, bėk į gatvę!
— O lyg ko aš ten nemačiau?
— Aš tau sakau — bėk! Čia be tavęs 

apsieisim.
— Neisiu. Ten šalta, o batų nėra.
— Apsiauk mamos batelius.
— Taip! Kad išluptų!
— Tai ką, diržo užsimanei? Ar tau at

rodo, kad aš turiu dėl tavęs išeiti į kie
mą?

— Ko ten eisi? Aš užsikimšiu ausis, o 
jūs kalbėkite.

— Vaska! — Andriejus pakėlė balsą.
Tačiau Vasilekas sėdėjo ir toliau, ne

rodydamas jokio noro paklausyti. And
riejus pradėjo juostis diržą. Vasilekas 
atidžiai sekė jo judesius.

Raimondas paėmė Ptachą už rankos.
— Einam į kiemą, Andriuša. Ten iš 

tikrųjų jam bus šalta.
Jie atsisėdo ant laiptelių, 

durys tyliai sugirgždėjo.
— Vaska! Užplaksiu! Aš 

klausysiu!
Durys greitai užsidarė.
— Ar tu iš tiesų jį muši?
— Ne! Bet stipena visiškai į

našus. Aš jam vieną, jis man kitą. O 
mušti negaliu — myliu išdykėlį. Jis ta
tai žino. Viską padarys, tik reikia su 
juo gražiuoju. Nemėgsta, varliūkštis, 
kad jam įsakinėtų... •

Ilgai juodu sėdėjo, pašnibždomis kal
bėdamiesi.

Andriejus palydėjo Raimondą ligi 
vartelių. Ten jie tyliai pastovėjo, nepa
leisdami rankų.

— Tu supranti, Andriejau, apie tai 
niekas neturi žinoti.

— Raimondai, aš gi pasakiau! Ka
pai! Ne kartą pats galvojau: argi neat
siras tokių žmonių, kurie pasaulyje tei
sybę įvestų? O dabar išeina, kad yra.

— O gal tu apsigalvosi? Tai rytoj pa-

— Ar aš?! Kad aš toje pačioje vietoje 
sprogčiau, jeigu nors žingsnį atgal! Ech, 
Raimondai! Taip manai, rėksnys... O 
juk ir mano širdis tikro gyvenimo ilgi
si....

Juoda šalta naktis. Šaižus vėjas siuvo 
geležinkelio bėgiais.

Stotyje, prie žandarmerijos skyriaus, 
pakeitė lentelę. Pavadinimas liko tas 
pats, tik dabar lenkų kalba.

Žandarmerijos būstinėje niekas neži
nojo, kad atsarginiais bėgiais manevruo
damas garvežys lyg netyčia atsimušė į 
atskirą vagoną ir nustūmė priešais, taip 
pat nepastebimai sustojo ir grįžo atgal. 
O vagonas jau vienas riedėjo ten, kur 
jo laukė apie dvidešimt žmonių. Paryčiu 
vėl tas pats garvežys nuo vandentraukio 
atvežė jį į senąją vietą.

Dar prieš auštant Raimondas iš spau
stuvės sandėlio išnešė ryšulį atsišauki
mų, susuktų į maišą. Jis nemiegojo vi
są naktį. Tačiau pats pavojingiausias 
darbas dar buvo prieš akis.

Rytą Michelsonų šeima persikėlė į Ra- 
jėvskių kambarį. Namų savininkams 
Jadvyga pasakė, jog drauge su sūnum 
išvažiuojanti iš miesto. Prie vandentrau
kio prisidėjo naujas gyventojas...

Tai Buvo Mažai Pašaukta, 
Daug Atsiliepta

Kovo 25 d., tai buvo šešta
dienis, kuris,, kaip ir visi šešta
dieniai, pas mus netinka jo
kiems parengimams, nes daug 
darbininkų tą vakarą dirba, o 
biznieriai taipgi negali daly
vauti dėl savo užsiėmimų. To
kiu būdu šeštadienių parengi
muose tenka pasitenkinti daug 
Šiauresniuose rėmuose, jeigu 
jau yra kas nors rengiama.

Kovo 25 dienos vakare mū
sų veikliosios draugės savo ini
ciatyva turėjo suruošę labai 
turiningą vakarienę, visą pel
ną skirdamos Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komitetui. Tai 
buvo draugių gražus sumany
mas, bet jis, apart netinkamo 
vakaro, buvo labai trumpu 
laiku padaryta. Neturėjome 
nei svaitės laiko pasiruošimui. 
Apie tai nei Laisvėje nesuspė
ta pasigarsinti. O tas mums 
labai daug reiškia.

Tačiau vakarienė buvo pa
ruošta labai įvairi ir skoninga. 
Joje dalyvavo tik apie 30 žmo
nių. Bet tai buvo žmonės su 
geriausiais norais pagelbėti 
Lietuvai išsiliuosuoti iš po 
niekšiško hitlerizmo užplūdi
mo ir Lietuvos žmonėms, nuo 
karo nukentėjusiems.

Vakarienės bilietas buvo do
leris ypatai; ir ačiū draugių 
suaukavimui daug maisto, ma-

y., nuo pirmo susirinkimo, va
sario 20 dienos, š. m., kada 
buvo išduotas raportas iš 
Amerikos Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo ir iki šiol jau 
su kėlėme arti šimtą penkias
dešimts dolerių Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komitetui.

Sekančio j e korespondenci j o- 
je sužymėsiu visus, kurie ir po 
kiek suaukojo iki kovo mėne
sio pabaigos. O su balandžio 
pradžia, pradėsime atžymėti 
naujas aukas ir duokles pasi
žadėjusių žmonių. Tai bus pra
dėta. lipdyti naujas siuntinys. 
Tomis gaivaus pavasario die
nomis visos bitelės pradeda 
smarkiau ir gyviau triūsti, lip- 
dydamos naujus korius. Ir Lie
tuvos bičiuliai nesnūduriuos 
tomis linksmesnėmis dienomis, 
kada visa gamta pagyvėja sa
vo puikume.

Juo arčiau Raudonoji Ar
mija traukia prie Lietuvos ru- 
bežių, juo garsiau sovietinių! 
kanuolių atgarsiai dunda Vii-Į “£35'90, bet* J. Pė'žos”ar'it-j 
maus kalneliuose ir Kauno r.a-imey];a suveda $27.40. Ka-1 
hose giriose, kur Lietuvos par- ži kur nuslydo -$8.50? Ben. 
tizanai rikiuojasi smarkes-i 
niems mūšiams fašizmui, tuo 
darosi didesnis pagelbos reika
las mūsų tėvų ir brolių kraš
tui, — nuvargintai Lietuvos 
liaudžiai.

Mes tą gerai suprantame. 
Niekas mus nenuneigs. Niekas 
mus nesulaikys nuo tos šven
tos pareigos. Niekas nesukliu
dys mūsų geraširdžius draugus 
nuo paskyrimo dalelės savo 
sunkaus uždarbio tam nepa-

Norwood, Mass
Pusantro Socialisto Norwoode 

“Lietuvos” Reikalams 
Paaukojo $1.50

Įdomu, kaip vietos socialis
tai remia Grigaičio “tarybą.”

Namo Bendrovės parengime 
buvo renkamos aukos, neva

sonaitė, Karnilaite ir Visgir- 
daitė, labai smarkiai darbavo
si prie war bond paradavinėji- 
mo,” o iš tikrųjų tokių pane
lių visai nebuvo tame paren
gime. Kodėl ponas Pėža ten 
dirbusias taip negražiai pa
juokė? Bendrovė yra Norwoo- 
do lietuvių įstaiga, į kurią pri
guli visokių pažiūrų žmonės ir 
Pėža neturėtų iš visų juokus

Lietuvos reikalams ir pasiųs- daryti! Pėža, teiksitės pasiaiš- 
tos Grigaičiui. Iš aukojusių kinti, kaip apie aukas, taip ir 
vardų paskelbimo matau tik apje vardus į paneles perdirb- 
dviejų socialistų vardus. Tai tų. 
parodo, kaip Norwoodo sočia-1 
listai “remia” Grigaičio tary
ba.

J. Pėžos atbula aritmetika. 
Viename Keleivio numeryje 
Pėža pasidžiaugė, kad aukų 
surinko dėl Grigaičio tarybos' 
$27.40. Kitame Keleivio nu- i 
meryje paskelbia aukotojų 
vardus ir kiek kuris aukojo. 
22 ypatos aukojo po $1. 11-ka 
ypatų aukojo po 50c ir smul- 

. kių surinkę $8.40, tai viso iš-!

i drovė visas išlaidas padengė 
iš savo iždo, tai, kur tie $8.50 ? , 
Arba, palei 
kad aukų 
$37.40, tai 
yra $10.

Kaip Pėžos aritmetika vei-! 
kia, taip ir jo gramatika, štai 
Pėža rašo : “Trečiokaitė, Nei-!

pirmą skelbimą, j 
buvo
dabar trūkumas

surinkta

>

Bendrovės Narys.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą Į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.F, W, SHALINS

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- 

. mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Kambario

tau pasi-

mane pa-

Vrona triskart perskaitė ką tik at
spaustą lapelį: “Visų šalių proletarai, 
vienykitės!” Antgalvis rusų, ukrainų, 
lenku ir vokiečiu kalbomis. Šaukimas su 
ginklu sukilti! “Visa valdžia taryboms!.. 
Šalin kapitalistai, dvarininkai... Žemė 
valstiečiams...” “Ach, šunies giminė! O 
spaustuvėje atspausta — mūsų panosė
je... Ką pasakys Mogelnickis? O svar
biausia, velnias griebtų, parašas: “Revo- 
liuci-i-in-n-is komitetas.” Vadinasi, jau 
toks yra...”

— Ei, kas ten!
Tarpduryje atsistojo sargybinis.
— Duokit šen Dzebeką, kalė jo moti

na !
(13us daugiau)

PHILADELPHIA. PA 1 WILKES-BARRE, PA

ž^i ką tereikėjo dapirkti, to-i vaduojamai svarbiam tikslui! 
dėl pelno nuo‘vakarienės liko I O mūsų tikslas yra universa- 

sii pačiu pa-j liai didelis: sunaikinti amzi- 
fašizmą, kokioj

$14.65. Reiškia,
Įrengimu irgi išeita ne blogai, j nai baisųjį 
jeigu ir nebūtų nieko gėrės-j formoj jis nebūtų. Išgelbėti ti- 
nio įvykę. Bet įvyko šiaitie ma-Įkrąją demokratiją naujam pa-

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

šauliui.
Prie pabaigos noriu karštai 

paačiuoti draugėms moterims 
už gerą pasidarbavimą suren
gime vakarienes. O dabar, 
draugės, ruoškite kuo geriau- 

| sį bankietą balandžio 16 die- 
laiką pašaukti žmones į šią va-j na LLD 7-to Apskričio naudai, 
karionę; susirinko tik tiek,! J- M. Karsonas.
kiek mes pašaukėm, bet daly

vavusioji — tie mūsų pašauk- 
j tieji draugai ir draugės labai 
i gausiai atsiliepė ant svarbaus 
! reikalo, ir veik visai neragina
mi, tą vakarą prie stalų suau- 
kavo Lietuvos reikalams $55. 
Tai gražu! Ir ve, ši draugių 
surengta vakariene ir aukos 
kartu davė Lietuvos reikalams 
$69.65.

Juk mūsų žmonės visada 
aukoja visokiems reikalams, 
tad šią .auką rokuoju stambia. 
Nuo mūsų pradėto darbo, t.

žame svečių būrelyje netikėti
nas pasirodymas. Evangeliškai 
yra sakoma: “daug pašauktų, 
bet’ mažai atsiliepusių.” Bet 
mes nesame evangelistais ir to
dėl pas mus įvyko kitaip. .Bū-į 
tent, mes teturėjome trumpą!

Maskva neprieme gen. de 
Gaulle atstovo G. Palews- 
kio, kaipo nepatikimo So
vietam lenkiško politiko.

Berlynas šaukia lenkus 
talkon prieš Sovietus.

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 žiemų yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

Sovietines jėgos kovo 27 
d. sudaužė 28 vokiečių tan
kus ir nušovė 85 jų lėktu
vus.

susirin- 
n u tarta 
Kuopa

LDS 7-tos kuopos 
kimo, kovo 12 dieną, 
daug svarbių reikalų 

_  ___  t ______ . . _ Strogiene,; į^rjnko komisiją iš trijų narių 
sios Armijos 26 metų sukakties^- Rainienė, O. Pauliukaitienė, 

Balukevičienė, O. Kušleikie- 
B. Lamsargienė, A. Merkie- 
ir Frances Griciūnienė 

jauna dviejų 
jaunuo-Į vaikučių motina. Nors ji čia 

lių rusų orkestrą su soliste dai- ginws-augus, bet labai džiau- 
nininke sugrieždami Amerikos gįasį galinti nors tiek prisidėti 
ir Sovietų Sąjungos himnus, rėmimui raudonarmiečių, kovo- 
Po to grojo liaudiškus ir kla- jaučių, sunaikinimui mūs visų 
siškus kavalkus, J<as nepapras- ....................... -
tai žavėjo klausovus. Muzika-;
lę pusės vai. programos dalį bininkiškoj veikloj Juliaus 
baigė 3 poros šokikų. Kaip Anastazijos Griciūnų. 
įspūdingai, 4 
pasirodė, galima 
vienos draugės 
“Net apsiverkiau 
į šokikus.”

Pirmas kalbėjo

Įspūdingas Paminėjimas. >
Kovo 19 d. Lietuvių Tautiš-! 

ko Namo salėj įvyko Raudono- i

i E. Stadelnikienė 50c. Šlajus 
I 25c.

S ved er i u s m ezga:

paminėjimas, bendrai 
4 tautų: rusų, lenkų, 
ir lietuvių.

Programą pradėjo

rengtas ! M.
ukrainų ne’ 

nė 
(Morkūniūtė),

pagelbos Lietuvos 
kaip tai, drabužių 

aukų. Komisijon

į priešų hitlerininkų. Ji yra 
marti mūs senų veteranų dar-

> ir
poros šokikų. Kaip Anastazijos Griciūnų. 

žavingai, šokikai i
suprasti išl PUNDELIAI.

išsireiškimo:
bežiūrėdama Draugė Merkienė daug dirba 

pundelių kampanijoj. Jos pas
tangomis šie lietuviai jau pri- 

Laisvės re-Įpjj^ pundelius. Po 2: M. Vo- 
daktorius R. Mizara, atžymėda- Į gienėt L. Ničienė ir R. Merkia
mas svarbiausius Raudonosios tė-Bohne. 
Armijos žygius. Lenkiškai kai- Urbienė, 
bėjo B. Gebert, 
tautos veikėjas.
-bėjo dvasiškis Roman Samilo 
iš Chester. Jis pravedė ir aukų 
rinkliavą. Aukų surinko dėl 
Russian War Relief ir Rand. 
Kryžiaus $325.15. Paskiausia 
■kalbėjo ukrainas Andrew 
Dmytryshyn.

Visi kalbėtojai pasakė labai 
geras kalbas, už tai klausovai 
nesigailėjo gausių, entuziastiš
kų aplodismentų.

AUKOS VILNŲ FONDAN.
Mūsų nenuilstančios veikėjos, 

B. Lamsargienė ir A. Merkienė 
vėl pridavė listą aukotojų vilnų t vienus ligos užpuola, kiti senat- 
pirkimui. K. Buinauskas ir jo've skundžiasi, dar kiti dirba 
dukrelė Stella aukojo $4.00. Po naktimis, bet kuomet pažvelgi 
$1.(10: P. Lukas, E. Mačėnienė, kiek nudirbta, visgi darbo vai- 
A. Misikonienė, W. Mačys, A. siais galima pasidžiaugti. 
Atgalainienė ir A. Ambotienė. Į

Po

žymus lenkų Merkienė, ' E 
Rusiškai kai- rauskienė ir

1: Ramutis, V. 
Kavalauskas, A. 
Pildienė, V. Tu- 

0. žalnieraitienė.

ĮSISIŪ-

darbas jau 
M. Vogo- 

daug, taip-

JAU PRADEDA 
BUOTI.

Drapanų rinkimo 
pradeda įsisiūbuoti, 
nienė pridavė gana
gi $1.00 aukojo persiuntimui. 
Drg. Merkienė sakė jau kelis 
maišus pasiuntusi Brooklynan. 
Taipgi, sakė, išsiųsta 28 svede- 
riai, ketvirto siuntinio priren- 
gimui lietuviams Sovietų Są
jungoj.

Nors randasi daug kliūčių:

rinkimui 
žmonėms, 
ir kitokių 
yra išrinkta S. Kvasčevičius,
B. Radžiavičius ir E. Kaspa- 
rienė.

Nutarta kviesti lietuvių vi
suomenė prie šio svarbaus 
darbo. Nutarta bendrai su 
ALDLD 43 kuopa rengti pra
kalbas K. Petrikienei, kurios 
įvyko kovo 26 d.

Nutarta rengti bankietas ir 
koncertas- balandžio 30 dieną, 
dalyvaus Lyros Choro kvarte
tas, vadovystėj V. Radišaus- 
kaitės. Kvartetą sudaro: Mil
da Kaspariūtė, Aldona Grigai
tienė, D. Gritaitis ir J. Surdo- 
kas. V. Valiukas ir abu S. W. 
Kuzmickai, pastarieji iš She
nandoah, taip pat linksmins 
publiką su naujomis dainomis. 
Bus ir šokikų grupė. Pianu du
etą skambins A. Razgaitė ir A. 
Grigaitė.

Taigi, gerbiamieji, visi Wil- 
kes-Barrės ir apylinkės lietu
viai rengkites skaitlingai daly
vauti šiame koncerte ir ban- 
kiete. Bus skanių valgių ir gė
rimų ir girdėsite gerą kon
certinę programą. įvyks nedė
lioję, balandžio 30 dieną, va
kare, 325 E. Market St., or
kestrą. grieš šokiams iš šešių 
žmonių. Įžangos tikieto kaina 
tiktai $1 ypatai. Kviečiame vi
sus.

Rengimo Komisija.

Pavieniai talkininkų lėk
tuvai 1,400 kartų per dienų 
atakavo nacius Cassino sri
tyje Italijoj. _ '

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

—-------— LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- 

,sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA;

Telefonas Poplar 4110

I GREEN STAR BAR & GRILL 8
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadieni
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

t 459
Vį (Skersai nuo Republic Teatro)

GRAND ST BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
> Telephone' Stagg 2-8842
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REMINGTON RAND’S
ENGINEERING DEPT

Skambinkite Mr. J. H. Mannear, Wick. 2-1200

PADĖKITE ARMIJOS ORLAIVYNUI
kampe. LAI JIE SKRAIDO

PASITARIMAI NUO 9 IKI 5 KASDIEN

(82)

dar-

(76-77)

(81)

UKRAINOS PARTIZANAI GERA ALGA

VIRĖJOS5
250

John Wanamaker

325

SHEFFIELD FARMS

Svarbus Paaiškinimas

(76)(80)

No.

Iš2.

7.

EVEKYBODYin8. No.

9.

se-

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VAŽIUOKITE BUŠU NO. 4 NUO PENN. STOTIES 
TURITE GAUTI ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMĄ.

Nesikreipkite jei dabar dirbate sulyg pilno savo išsilavinimo 
karinius darbus.

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI

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

nešti savo atliekamumo pareiškimą.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

POPIEROS NULEIDĖJAI
IR

BENDRAI FABRIKO 
DARBININKAI

VYRAI 
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 
trumpo laiko. 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA

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

(kamp. Vestry St., arti Canal St. stotie* 
7 ir 8 Ave. Subvėa)

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuoaavbną

būtinos pramonės, išdirba 
Armijai, Laivynui, lend lease 
būtinas karo darbas šiandien 
vietos yra pastoviam darbui,

206 FRELINGHUYSEN AVĖ.
NEWARK, N. J.

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

Iš būtinų darbų reikia turėti USES 
Paliuosavimą. (76)

LAIKO ŽYMĖTOJAI SANDĖLIO RAŠTININKAI
UTILITY VYRAI AUTO MECHANIKAI

MECHANIKAI (Naktiniai)

MAŠINISTAI ‘
Tiktai pilniausiai patyrę ; gera proga ir 

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

(77)

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS 
IR SALDAINIŲ DARYTOJŲ 

PAGELBININKfcS
Patyrusios ir be patyrimo 

GEROS ALGOS; VIRŠLAIKIAI 
Linksmos darbo sąlygos

HOLBROOKE CANDIES, INC 
80 YORK ST., BROOKLYN

(76)

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA

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

% block West of Broadway
PHONE: LORRAINE 7-8000

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
Žiemos laiku daugiausia tuos žmones “Slogos” kankina, kurie netinkamu 
maistu maitinasi. Žiemą persivalgo, porsigeria, nepasilsi arba turi vidurių

Valdyba.
SO. BOSTON, MASS.

J. švilpa’s
Stebuklinga

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitėi

5.
6.

BADE BROS., INC.
NEWARK AIRPORT—NEWARK, N. J.

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
I SAVAITĘ, NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS I 
HOUSEKEEPER

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

(X)

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Reikalingus atliekamumo paliudijimas

WARD BAKING CO.
367 Southern Blvd., Receiving Dept.

(77)

Kapinių gerovės. — C. S. Kasparas.1 
(75-77)

Maskva. — Keli Baltam-į 
■ Galėsime padiskusuoti j sijos partizanų būriai, veik-į 
šių dienų klausimus ir dami Brest-Litovsko apy- 

kaip geriau pagelbėt musų tėvynės: garcĮoj per mėnesi nuvertė 
kraštui. Durys atdaros 7 v. v. —I® i - • j . , • mn

10:30 v. ryto. Visi atstovai būtinai 200 Vežimų 
dalyvaukite. — S. (75-76)

plymouthTpa.

PIRKITE KARO BONUSLORIMER STR.
NORTH SHORE BUS CO. 
134-25 35th Ave., Flushing, L. IHARTFORD 6, CONN.

Krautuvė — 614J4 Zion St.
PIER 28—NORTH RIVER

N. Y. C. C

Penktas Puslapis

WANTED—FEMALE 
\LINGOS MOTERYSVokiečiai Padegė 

Anzio Ligoninę
Neapolis, kovo 30.— Vo

kiečių lakūnai bombomis 
padegė talkininkų ligoninę 
Anzio srityje, ir 35 asme
nis ligoninėje užmušė, o 
128 sužeidė. Ligoninė buvo 
pažymėta didžiuliais Rau
donojo Kryžiaus ženklais.

Perkirtus Sovietam Geležin
kelį Kolomijoj, Naciai Turi 
Daryti 500 Mylių Vingius

HELP 
REIKALINGOS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kiečių, suėmė kelis šimtus 
ir pagrobė daug priešų gin
klų ir amunicijos.

Linkui Odessos
Gen. Malinovskio koman- 

įduojama, Trečioji Ukrainos 
j armija, 30 mylių frontu 
■ prasiveržė per Bugo upę, 
apie tiek pat tolio į šiaur
vakarius nuo atgauto Niko-1 
lajevo, ir užėmė Karlsruhe' 
miestą su geležinkelio sto- i 

i čia, 60 mylių į šiaurių ry-| 
Odessos. Kitais' 

sovietiniai ■ 
pam.pujf, ..uuuee o.., kariai taipgi žygiuoja ar- j 
me bus svarbus pasikalbėjimas Lie- tyn OdeSSOS, paskutinio VO- 
tuvos pagelbos teikimo reikalais. Vi- b-jppjii naiidoimno 
si, kurie trokštate prisidėti prie šio|KieciU naUGOjamO UOSIO ; 
svarbaus darbo, būkite šiame susi-į pietinėje Ukrainoje. Įvail’US 
rinkime. Dalyvaus L. P. T K. pir-' ^aro stebėtojai teigia, kad 
mininkas Antanas Bimba. Naujai is- < . J / i
rinkti delegatai pribūkite. — Petras gresia apsupimas 109,000 
Mack, Sekr. (74-76) 'vokiečiu šiame Ukrainos

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Philadelphia, Pa.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi 

tetas (Phila. skyrius) šaukia labai j 
svarbų visų delegatų ir nedelegatų, tUS UUO 
susirinkimą, 31 d. kovo, penktadie-1 dviem 1’UClŽtais 
nį, 7:30 v. v. Liet. Repub. Susiv. j 
patalpoje, 1218 Wallace St., kuria-

MONTELLO, MASS.
LLD e susinamas įvyRs pir-'D Svarbių Punktų At- 

vaduota per Dieną 
Raudonoji Armija mini

muose frontuose per dieną 
iš priešų daugiau į 

kaip 160 gyvenamųjų punk- i 
tų, tarp kurių yra 10 gele
žinkelių stočių ir 8 apskri-

madienį. 3 d. balandžio, Liet. Taut. i 
Namo kambariuose. Visi nariai da-1 
lyvaukite susirinkime. Kurie dar į 
nepasimokėjote metines duokles už 
1944 m., prašome pasimokėti, nelau- : 
kite pabaigos metų, nes Centro Vai-! atėmė 
dyba žinos kaip stovi finansiniai ir 
kiek kokių knygų išleisti 1944 me
tams. — G. Shimaitis, fin. rast.

(76-78)

NASHUA, N. H.
Abiejų kuopų susirinkimas 

balandžio 1 d., 7:30 v. v.. 1711 Main 
St. Draugai, dalyvaukite šiame susi-: 
rinkime, turėsime daug svarstyt. 
Taipgi kviečiame ir tuos draugus, j 
kurie dar nepriklauso prie mūsų 
draugijų, bet gali ir nori pagelbėt! 
darbininkų klasei, ateikite, galėsime i 
pasikalbėti prieš susirinkimą ar po 
susirinkimo, 
bėgančius

i čių miestai.
jvyks i _____

Baltarusijos Partizany 
Šaunūs Veiksmai

nuo begiu daugiau kaip 100 
karinių vokiečių traukinių.

Sekmadieni, balandžio 2 d, įvyks' Buvo suardyta 64 garvežiai 
du svarbūs susirinkimai reikale tei- ir 1,500 Vagonų SU nacių 
kimo pagelbos Lietuvos žmonėms. Įęareiviais įr reikmenimis. 
Pirmą valandą po pietų bus susinn- . i
kimas Mass. Demokratinių Lietuvių Tuo pačiu laikotarpiu šie j 
Tarybos Komiteto. Reikia, kad visi • ąnnnlLjnn II?1
komiteto nariai, taipgi šiaip veikė-PaiUZanai SUUaiKinO 11Z
jai visos apylinkės dalyvautų šiame, mylių telegraiO IT teleiOnų 
susirinkime. linijų ir 85 priešų trokus.Kitas susirinkimas įvyks 4 v. die- Tyr Z c . ,v J , c .
ną ir bus su užkandžiais. Tai bus' Kulkomis 1S Šautuvų ir kul- 
susirinkimas Lietuvai Pagelbos Tei-I kaSVaidŽių jie taip pat RU- 
kimo Komiteto. Šiame susirinkime , i,«. ,•
irgi turėtų dalyvauti S. Bostono ir | tO vieną Vokiečių lėktų- ■ 
apylinkės veikėjai ir veikėjos, ne vą.
vien tik šio komiteto nariai.

Abiejuose susirinkimuose daly-j 
vaus ANTANAS BIMBA, pirminin
kas Nacionalio Lietuvai Pagelbosį 
Teikimo Komiteto, iš Brooklyn© ir j 
darys svarbų pranešimą visu tuo 
reikalu. Susirinkimai įvyks Piliečių i 
Kliubo salėje, 376 Broadway.

Maskva. —Ukrainos par- 
jtizanai Kamenec - Podols- 
i ko gubernijoj kovo 15 d. 
užmušė 200 vokiečių; liku-

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, balandžio 2 d., įvyks i . vurvicęiu, imu-

Am. Liet. Demokratinės Tarybos ■ Č1US jų išvijo iŠ Vienos gy- 
vietinio skyriaus susirinkimas, Liet, i 't/nnomne T'icio’prihq
Sūnų-Dukterų salėj, 29 Endicott St., I pagtoue

j su kariniais 
i kroviniais, suėmė 90 nacių 
ir paliuosavo 5,000 sovieti-

Plymoutho Lietuvių Laisvų Kapi-jnių piliečių, kuriUOS hitle- 
nių Bendrovės metinis susirinkimas 
įvyks 2 d. balandžio, 2 vai. dieną, rimukai varė Vokietijon į 
40^ Ferry St. Visi šėrininkai ir skly- Vergų darbus.

Downtown Brooklyn turi gerų vietų mechaniškiems ir elek
triniams inžinieriams, draftsmanams, patentų patikrinimų vy
rams, designeriams — taipgi lathe operuotojams. Mašinistams, 
toolmakeriams. — Mums greitai reikia skaičiaus vyrų į kiek
vieną klasifikaciją.

Mūsų Inžinierystes Departmentas esantis centre downtown 
Brooklyne yra Jontaninė galva 
punched-card accounting mašinas 
ir kariniams fabrikams. Tai yra 
sulyg WPB definicijos. Visos tos
jūsų darbas darysis dar svarbesniu pokariniu laikotarpiu.

Nacionalės raštinės viršininkas bus New Yorke Ketvirtadie
nį ir Penktadienį, March 30 ir 31. Dėl pasitarimų, telcfonuo- 
kite bi laiku tarp 9 ryto ir 9 vakaro.

AUTO MECHANIKAI
APVALYTOJAS

LUBRIKATORIUS
MES SIŪLOME

PASTOVIUS DARBUS
SU GEROM ĮPLAUKOM 

Didžiausias New Yorke 
DODGE & PLYMOUTH DEALER 

TIK ATIDARĖ
NAUJA MODERNINĖ 

DIRBTUVĖ 
Puikiausios Darbo Sąlygos. 
Taipgi Kiti Nepaprasti Atydumai 

KREIPKITĖS, RAŠYKITE AR 
TELEFONUOKITE

Maskva.- — Sovietų la
kūnai nuskandino Estijos ir 
Suomijos vandenyse 7 ne
didelius karinius hitlerinin
kų laivus kovo 28 d.

Pereitą trečiadienį miestas 
| surinko 579 tonus popieros.

pų savininkai privalo dalyvaut, nes 
bus svarbus susirinkimas. Rinksime 
Kapinių Valdybą ir taipgi aptarsime 
apvaikŠČiojimo dieną prie kapų 
(Decoration Day). Malonėkite už
vilktas mokestis užsimokėt, kad ne- _ _ . _ _ . _
būtų bereikalingų ginčų dėl Laisvės užkietėjimą. Žiemą kuodaugiau<ia reikia kūną užpildyti Vitaminais A, 

D ir C. Kas šiandieną Amerikoje, toje mokslo ir progreso šalyje, slogoms 
1 serga, tas yra sabotažnikas savo svei

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

< 1. ADIRON tabletėles, kurie jaučiasi vi
sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00. 
SODEOM tabletėles dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, sudarytos 
iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir daržovės. 
300 tab. $2.50.

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

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75. 
SEA-VO-KRA tabletėles dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50. 
PHOSPHO B tabletėles nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 
už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAX tabletėles, sudarytos iš gerintosios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
C. P. L. No. 18 tąblctėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų. 250 tab. $1.50.
VHF tabletėles, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą Ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar

ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas die,ną nuo 10:30 vai. ryto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.
Multi Vitamin ir Mineralai; 161 tabletėles, kaina $2.85. Bet jeigu pirksi š| 
mėnesi, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

VITAL HEALTH FOODS

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 keletas draugų, kurie neuž
simokėjo metines duokles. Todėl 
meldžiu tų, kurie dar neužsimokėję, 
dalyvauti susirinkime ir užsimokėti. 
— V. Ž. (75-77)..

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 31 

d. kovo, 7:30 v. v. Jurgine j 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)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

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

BŪTINAS DARBAS
STIPRAUS SUBUDAVOJIMO 

VYRAI

MĖSOS DARBININKAI
BENDRAS SANDELIO DARBAS 

L1UGERIAI, KAPOTOJAI, PAGELB1N1NKAI 
PATYRĘ AR PRADINIAI

40 VALANDŲ SAVAITE, UNIJINES ALGOS 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKI 

NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS • 

Amžiaus iki 45 metų
KREIPKITĖS I MĖSOS DEPARTMENTĄ

H. C. BOHACK CO., INC.
4825 METROPOLITAN AVĖ.

Arti Flushing Ave., Bohack Square, Brooklyn. 
Metropolitan Av. gųtvekariu iki Flushing Av. 

Flushing Ave. iki Metropolitan Ave.
IŠ KARINIŲ DARBŲ PRISILAIKYKITE 

WMC TAISYKLIŲ.

RANKOM
Ar Dekoratorės, prie 

Sidabravimo Darbo 
MOKINĖS AR PATYRUSIOS

Kreipkitės NOVEL PRODUCTS, 
97 E. HOUSTON ST., CITY.

(78)

PROGA MOKYTIS 
PAKILIMAI, VIRŠLAIKIAI

MASADŽIOTOJOS
Laisnluotos dirbti Beauty Salione 

Kreipkitės į Personnel Office, 5-tos lubos

OPPENHEIM COLLINS
33 West 34th St.

LOVOM SPRINDŽ1NŲ 
DARBININKAI 

Patyrę ar mokiniai
PUNCH PRESS OPERATORIAI 

IŠTEMPĖJAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

Nuolatinis Darbas. Viršlaikiai. 
Vakacijos su Alga.

AUTOMATIC BEDDING 
CORP.

25 RICHARDSON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

VYRAI
KEKSŲ PAKUOTOJAI

APVALYTOJAI
KEPIMO FABRIKAS

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS

CUSHMAN’S SONS
5339 PARK AVE., BRONX

(81)

Cassino. —■ Beveik visai 
nutilo Aštuntosios anglų 
armijos veiksmai rytiniame 
Italijos fronte.

Raudonoji Armija pradė
jo vokiečius audringai ata- 
kuot ir Baltijos fronte, sa
ke Berlyno radijas.

ATLANTIC GUMMED PAPER 
CORP., 

1 MAIN ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(82) CORE DARYTOJAI 
MOULDERIAI 

PAGELBININKAI
PATl’ERN DARYTOJAI UŽDĖJIMUI ME
TALINIŲ PATTERNŲ ANT PLOKŠČIŲ. 

NUOLATINIS DARBAS. 48 VALANDŲ
SAVAITĖ. LAIKAS IR PUSĖ UŽ 

VIRŠLAIKIUS.
FOREST HILL FOUNDRY CO. 

93 TIFFANY BLVD.. 
NEWARK, N. J.

(78)

VYRAI 
FABRIKO DARBAS

GERA ALGA — VIRŠLAIKIAI
CONTI PRODUCTS CORP.

45 Clinton Ave., Brooklyn
Iš būtinų darbų reikalaujama paliuosavimo 

statemen tas.
(81)

JEWELERS
Prie Švelnaus Darbo 

Puikiausios darbo sąlygos
GERA AIŽIA

K reipkitės
JOSEPH GOLDBLATT

74 W. 46th (1604)
(78)

REIKIA VYRŲ
BŪTINAS KARINIS DARBAS: 

LENGVAS FABRIKO DARBAS; 48 
VALANDŲ SAVAITĖ; $31.20 Į SA
VAITĘ. DAUG VIRŠLAIKIŲ. 
KREIPKITĖS I CITY CHEMICAL 
CORP., 100 HOBOKEN AVENUE, 
JERSEY CITY, N. J.

(78)PAPRASTI DARBININKAI
BENDRAS KAPINIŲ DARBAS

VYRAI IKI 70
Kreipkitės

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

FLUSHING, L. I.
(77)

SULYDYTOJAI
MILITARINIŲ ŽENKLŲ

Pastovus Darbas
GERA ALGA

VIRŠLAIKIAI, JEI PAGEIDAUJAMA

M1NERO-LERICH CO., INC.
80 NASSAU ST., N. Y. C.

(77)VYRAI
Dirbti prie sunkaus darbo 
Išsiuntinėjimo Kambaryje

$35 Į SAVAITŲ
BRyant 9-7080

EVERCRETE CORP.,
19 W. 44th St.

(76)

ŠVEITĖJAI
MILITARINIŲ ŽENKLŲ

Pastovus Darbas 
GERA AIŽIA 

VIRŠLAIKIAI, JEI PAGEIDAUJAMA

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

(77)VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

PAKUOTOJAI
Tiktai Patyrę 

Unijinės algos ir sąlygos. 
Pageidaujama Vyrų iš Lokalo 814

Gyvybiniai svarbiem kariniam 
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI ŲR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (77)

VALYTOJAI
ISANDELYJ VYRAI 

BERNIUKAI
DIENŲ, 40 VALANDŲ 

SAVAITĖ

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nes turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. 
Miracle Ointment — 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo-

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

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

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

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

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

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

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Štai A.

REIKALINGA
ŠIĄUFERIŲ

BŪTINOJ PRAMONĖJ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GEROS ALGOS VALANDOMIS 

APMOKAMOS VAKACIJOS 
būtinų darbų reikalaujama paliuosavimo 

statement/)
NORTH SHORE BUS CO.

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

Tarpe 9 A.M. ir 11 A.M.
(79).

REIKIA VYRŲ
MECHANIKŲ 

MOKINIŲ 
PAGELBININKŲ 

VALYTOJŲ 
MAZGOTOJŲ 

Dieną ar Naktį 
Viršlaikiai 

Apmokamos Vakacijos 
Būtinoj Pramonėj

Skambinkite CO. 5-4291 arba 
kreipkitės asmeniškai.

ACME-WARD WAREHOUSE
240 W. 60th St.

VYRAI 
BERNIUKAI

Patyrimas Nereikalingas *
GERA ALGA. NUOLAT.

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

(80)

REIKIA KELETO 
VYRŲ APTARNAVIMAMS

KVIETKŲ AUGINIMO ĮSTAIGOJE
Kreipkitės

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

Bayside 9-3000

REIKIA VYRŲ
Būtinai Pramonei

PIENINĖJE DIRBTUVĖJE 
PAGELBININKŲ

ARKLINIŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ 
VEŽIMŲ MAZGOTOJŲ 

ir
APTARNAUTOJŲ
Kreipkitės Asmeniškai

HARBISONS’ DAIRIES
FRONT AND DIAMOND STS. 

KENSINGTON & HUNTING PARK AVES. 
3325 OLD YORK ROAD

. PHILADELPHIA, PA.

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

IS būtinų darbi; reikia paliuosavlmo 
pareiškimo.

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

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

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

MERGINOS KNYGŲ* 
APDARYMO ĮSTAIGAL 

CARBON DARBININKAS. 
PRIE STALŲ DARBININKAS 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Puikios Aplinkybės 

Pilnam ar Daliai Laiko 
CARBON FORMS CO. 

150 Lafayette St.

MERGINOS, popierinių maišelių dirbtuvėj; 
alga $18 laike mokinimosi, daug viršlaikių.

GILSON BROS. 139 2nd 9t„ Brooklyn.
TRiangle 5-5577.

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

43% VALANDŲ SAVAITE
326.25 J SAVAITĘ 

Su reguliariais pakilimais
Senai įsteigta gamybos įstaiga

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

(82)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVĖS 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

16 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.

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAU RANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

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.
______________________________

VIEŠBUČIŲ DARBININKES
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS
321.25 J SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER

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

(X)

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys) 

BUY WAR BONDS



H •« fX X> •• ■', *■■'?'■ -"V ■ ' ' ’ ’ * ” "■ ■ ■ ‘ "
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Brooklynietčs Lankėsi | 
Pas Kariškius

Raudonajam Kryžiui Dar 
Trūksta S3.000,000

nloj
Kas Girdėti Tarpe 

Brooklyno Kriaučių
Ona Kazakevičienė ir Vale-1 

rie Petrauskaitė tik pereitą1 
šeštadienį sugrįžo iš Colora- 
dos, kur jos buvo nuvykusiosj 
atlankyti Jurgį Kazakevičių, 
žinomąjį chorvedį ir aidintį,; 
taipgi LDS veikėją.

Jurgis neseniai iš Arizonos 
vėl tapo perkeltas į Colorado 
ir gavo 6 dienas atostogų. Ka
dangi su tiek laiko nespėtų nei 
apsidairyti namie, tad motina 
su jaunuole drauge Valerija 
nuvyko jį aplankyti tenai. Ke 
lionę turėjusios įdomią ir gerą

Turime iš naujo stoti į darbą rinkti aukas Didžiajame New 
Yorke ir apylinkėje Raudonajam Kryžiui. Išpildymui kvotos 
trūkstamo $8,000,000. American-Lithuanian Red Cross Com
mittee surinko aukų $500.00. Raudonojo Kryžiaus atstovai 
prašo, kad sukeltame nors $1,000.

Mūsų amerikoniškas honoras neduos mums ramybės iki ne
bus pasiektas tikslas. Turime iš naujo pasiimti blankas ir rink
ti aukas Raudonajam Kryžiui. Mūsų American-Lithuanian Red 
Cross Committee turi surinkti $1,000.

Visus gerus patriotus kviečiame į darbą. Imkitės blankas ir 
rinkite aukas. Kurie dar neaukavote, tai tuojau pasiųskite savo 
auką Raudonajam Kryžiui per American-Lithuanian Red Cross 

> Committee, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y. O kuriems pa- 
| togu užeiti, tai ateikite ir paaukokite. Ofisas atdaras iki 8 
i vai. vakarais.

Anė Yakštis, LDS Centro 
raštinės darbininkė ir Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto I 
narė pereitą savaitę kelioms 
dienoms buvo išvykus į Naują
ją Angliją pabuvoti pas vyrą, 
saržentą Frank Yakštį.

Ž. R.

Už Darbo Partijos Vieningu 
ino Sleitą Paduota Didele 

Didžiuma Balsy

nėję, New Yorke. Girdėjai, 
kaip iždininkąs finansinėj 
apyskaitoj minėjo, kad už 100 
tikietų užmokėta 75 doleriai. 
Tai dėl to mes buvome prisi
prašę į susirinkimą ir ne kriau
čių ir mes laimėjom.

—Dėlko to dabar nepasa
kėt pirmininkui ? — paklau
siau susiedo. — Jis, matyt, bus 
to nežinojęs.

—Visi mes tą žinojom, tik 
komunistai nežinojo, — man: 
mirktelėjęs atsakė Susiedas.

—Tai vistiek.toks pasielgi-■ 
mas neduoda garbės, — pa
sakiau tam savo susiedui.

—Tai kas čia dabar žiūri 
negarbės, bile tik laimėta prieš 
komunistus ir mūsų tarybinin- 
ku tikslas atsiektas. «

Eidamas namo ir parėjęs ii-; 
gai galvojau apie šį pasikal
bėjimą su savo susiedu. Kaž-! 
kaip nejauku darėsi, kad gali1 
ateiti kokio kažin iš kur ne; 
nariai ir už mus nuspręsti mū-l 
sų reikalus. Jeigu gali tikietų |

—Tai vyrąs esi! Keli balsai, 
tai keli balsai. Reikėjo nusi
vesti nors užfundyti. Jog pri
reiks ir vėl.

— O je, aš tą žinau ir pa
darysiu, tik ne čia. Supranti, 
ne čia. Tas Zaveckas aną mi
tingą be reikalo išsižiojo ir 
tuomi jo pasakymu pasidrąsi
nęs gali kas pradėti rodyti 

pamatęs išsivedant sve- 
vyrus. Jie išėjo sau, o 
sau. Reikia mokėti ap- 
reikia mokėti, — išdi-

pirštu 
timus

1 aš vėl
į sieiti,
i džiai kartojo už sienelės bal
sas. — Jei visi būtumėt taip 
padarę, komunistams seniai 
būtume burnas užčiaupę ir lo
kalus būtų mūsų su dūšia ir 
kūnu.

—Ir su visa mašna, — pri
dėjo kitas iš grupės.

Po to visko, ką tuose dvie-

juose susirinkimuose ir po jų 
girdėjau, man darosi aiškiau, 
dėl ko organizacijoms gero 
velijantieji vadai ragina na
rius visuomet dalyvauti susirin
kimuose, pažinti ir mokėti at
skirti narius pagal jų darbus 
organizacijai. Dabar supran
tu, kad sėdėjimu namie susi
rinkimų vakarais galima pa
bėgti ne nuo peštynių tarp 
grupių, o tik prarasti teises ir 
pačią organizaciją visokiems 
šarlatanams, nuo kurių norint 
atgauti savo teises reikėtų ne 
tik peštynių, bet tikrų mušty
nių, kaip kad dabar reikia 
muštis prieš Hitlerį, kuris iš
augo tik dėl to, kad daug 
žmonių norėjo nuo jo išsisau
goti nežinojimu apie jį, negir- 
dėjimu ir nematymu prieš jį 
peštynių. Be»steris.

Gana ilgą laiką man neteko 
dalyvauti lietuvių kriaučių su
sirinkimuose dėl tam tikrų 
kliūčių, taipgi dalinai ir dėl to, 
kad man nepatiko dviejų skir
tingų grupių tarpusavinės peš
tynės. Man buvo sakyta, kad 
jos esančios likviduotos. Turė
damas laiko, nusitariau daly
vauti susirinkimuose. Bet da
bar atėjęs žiūriu, kad grupės 
ir peštynės yra po senovei.

Pavyzdin, vasario 23 d. įvy
kusiame 54 skyriaus susirinki
me “executive boardo” sekre- 

į torius praneša, jog 54-to sky- 
! riaus narys, atsilankęs į minė- 
j tą “boardą,” padaręs pareiš- 
jkimą, kad sausio menesį į i klausimu, tai kodėl negalėtų Į 
; kriaučių 54 skyriaus susirinki- 
' mą buvę prisirinkę cukernin- 
' kų ir kitokių išdirbysčių dar
bininkų. Kame čia dalykas? 
misliju sau. šalia manęs sėdin- 

-------------- tis kriaučius i _ 
są partiją. Bet kaip tik nariai į sekretorius 
savo balsais pasisakė prieš jos , • • • -
diktatorišką galią, taip greit £jau paaiškino, pažymėdamas, tėmyti ir pranešti susirinkime į Sekama stotis bus Philadelphi-; 
tie ponai pasisakė, kad jie ly-,kad J. Stakvilevičius tai pada-j pastebėjus svetimus, dėl to gal Į J°j> 10-tą. 
giais nariais su kitais nenori L.x žingsnis buvo vie-i

Filmos-Teatrai

Veikalo “Porgy and Bess” 
Paskutinė Savaitė -

Čechoslavy Raudonarmiečių 
Pulkai Filmoje

Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke, greta 
filmos “Heroes Are Made,” 
rodoma priedinė nauja filmą, 

Į parodanti veiksmą čechoslavų 
raudonarmiečių Sovietų Sąjun
goje. • k ?

algų, santykių su bosais ar iri 
pačios unijos klausimais. Bet I
atrodė negalima, kad taip bū-jm°s Centre, 131 W
tų visada. Parokavau sau: na- per 7 savaites vaidintasis vei-Į 
rys net “executyviam” komi- į kalas “Porgy and Bess” atei-, 

i šypsojosi, kada tetui raportavo. Sekretorius tą nantį antradienį pradės 8-tą 
raportavo. Po to pranešė

pirmininkas Zaveckas dar pla-

Miestavame Muzikos ir Dra- Į 
~ "T. 55th St.,

Surinkus nominacinių balsa
vimų davinius, pasirodė, kad 

' Darbo Partijos vieningumo 
sleitas tikrai nusinešė su savi
mi 60 iš 62 distriktų mieste 
ir 75 nuošimčius visų distrik- 

Gal būti prietikingas pašau- Up-state (aukštutinės da- 
kimas telefonu savo meilužio I lies New Yorko valstijos), ku- 

rie buvo skaitoma reakcininkų 
tvirtumomis. Įninku vadovybę ir dumia iš i prašalinti. Tada tas mano su-1 čių konvenciją, išleidom jau-

Pereitą trečiadienį jau buvo j partijos, kai zuikiai, išsigandę; siedas dar labiau susijuokė, i ną narį į karišką tarnybą ir
Susidomėjęs, paklausiau : į palinkėjom jam geros kloties

—Kas tokio juokingo buvo • sumušti fašistus, o čia pat, pa-
pereitame susirinkime ? 

—Nugi

Moterys Susitarimu Pa
dėjo Suimti Niekšą !

būti. Jų grupelė susirinko die-

narių susirinkimui, if paskutinę savaitę. Po to tru- 
pirmininkas prašė narius pa- Pč išvažiuos į kitus miestus.

i re ir kad jo žingsnis buvo vie-i daugiau taip nebebus.
toj. Pirmininkas toliau prašė Į Suėjom už mėnesio į kitą

viešbutyje ir vieton meilužio 
atsiliepimas kitos moteriškės 
bus išgelbėjęs desėtkus moterų 
nuo nemalonios padėties su 
vandalizmo moterims eksper
tu.

Ta pašau k ėja buvo p-lė Ber- 
nita Arnold, 360 E. 55th St. 
Bet vieton laukiamo balso iš 
Donald Douglas, atsiliepė mo
teris. Apsikeitus sakiniais, iš 
Douglas viešbučio atsiliepus 
moteris paklausus, kokių čia 
reikalų jinai turinti prie jos 
sužadėtinio, šaukėja pasisakė 
turinti irgi tokią pat teisę. 

"’Taip dalykams susidėjus, mo
terys susitarė susitikti ir išsi
aiškinti, o po to priėjo išva-

, ną po nominacijų ir jų spokes- kriaučius tėmyti susirinkimo i susirinkimą; kovo 22 d. Pasi 
j manas Dubinskis sušuko, kad da]yVius 
'jie prakeikia vieningumo šali
ninkų vadovybę ir dumia iš i

kriaučius,
ir pastebėjus ne i tarėm, pasiginčijom apie šį ir 

pranešti, jie būsią tą, išrinkom delegatus į kriau-

aprokuota, kad vieningieji bus i savo paties šešėlio, 
laimėję mažiausia 65 iš 88 as-i Prakeikė ir majorą LaGuar- 
sembly distriktų up-state. , dią. Esą, tas turėjęs rėkti už

Vyriausiais iš tų laimėtų už-Į jų galią ir savo įtaka juos iš- 
miesčio apskričių skaitomi | gelbėti nuo pralaimėjimo. 
Erie, į kurį įeina Buffalo mies-l Majoras, kaip žinia, bandė 
tas, Albany, Broome, Monroe labi puses 
(Rochesteris), Nassau, Onei-; nominacijų, 
da, Onondaga, Oswego, Rens
selaer, Tioga ir Westchester. 
Kitais žodžiais, vieningumo ša
lininkai laimėjo visuose indus
triniuose centruose.

sirodo, kai kurių ii' vėl pasi- 
žinai, ponas, mes elgta fašistiškai.

i visi prašėm, kad tie, kurie tik; —Kokiu būdu? — paklausi-
! yra ne labai žymūs tarpe lie-! te.
j tuvių, o pritarianti tai, žadan-i —Tokiu pat, kaip ir aname 
Į čiai ruskius išnaikinti lietuvių | susirinkime, apie kurį man pa- 

niai nuo vienybės griežtai atsi-; tarybai, kad tie visi dalyvau- šakojo Susiedas ir raportavo 
majoras vis tiek likosi j ty kriaučių susirinkime ir bal-Į sekretorius.

Po susirinkimo sustoju va- 
Lietuvos j landžiukei pasikalbėti su savo

sutaikyti pirm 
o kada dubinski-

Veikale yra nepaprastai įdo
mios ir žavios muzikos, dainų 
ir vaidinimas gyvas, įdomus. 
Kas dar nematė, nesigailės pa
matęs. Ne be pamato veikalas 
išbuvo ant Broadway be per
traukos du metus su virš ir su 
kelionėmis po visą kraštą vai
dinamas ketvirti metai. Vaidi- 

i na kas vakara (be pirmadie
nių), taipgi šeštadienių ir sek
madienių popiečiais. Tikietai 
nuo 77c iki $2 ir taksai.

A CHARLES 
įzįįžf 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
4M

-- Vi J M U V U 1 U A CC V X-/ 
Visame New Yorko mieste | dimui vieningumo, nors po no- 

(be Kings 14-to A.D.) einant I minacijų.
_ neoficialiais daviniais (oficia- Reikia tikėtis, kad darbo 

dos pasišaukti valdišką tyrinę- iiu skaitoma tik valdiškos Rin-1 žmonės, ir visi kiti rimti eili- 
! Tarybos paskelbimas) ! niai nariai iš partijos nebėgs 

vieningųjų sleitas buvo gavęs; tik dėl to, kad pasišovusi į 
48,517 balsų, vieningumo prie-' vienvaldžius grupelė reakcinių 
šai 33,021 balsą. Buvo tokių ■ ir politiškai sugedusių elemen- 
distriktų, kur vieningumo prie- tų bėga, 
šai negavo nei vieno balso ir 
buvo tokių, kuriuose lenktynės 
išėjo labai artimos.

Arba Visus Valdom, 
Arba Išbėgam

sake, i__j___  __
bešališku ir toliau neagitavo I suotų už nupirkimą tikietų tos Į
nei už vienus, sakydamas, jog i tarybos rengiamoms 7 , (

j jis nepaliaus darbuotis prave- j neprigulmybės p a m i n ė jimo j senu pažįstamu ir čia pat už I
rl t rvY ni va > »/-. va va /■> •» - « i. .•!. - _ . , .prakalboms, Webster svetai-i sienelės girdžiu:

jimų biurą talkon. Biuras mer- kimų 
gišių 'suėmė.

Suimtasis laikoma labai bu
vusiu vyriausybei reikalingu. 
Menama, kad jis yra mažiau
sia vieną moterį nužudęs Los 
Angelese, mažiausia 9 moteris 
vedęs, iš kurių vieną nužudė, 
labai daug moterų apsukęs ir 
toliau buvęs labai pavojingas, 
kadangi esąs 26 m., gerai at
rodąs vyras ir savo siautimui 
naudojasis visų plačių Jungti
nių Valstijų teritorija. Jo tik
ras vardas esąs Roger Lewis 
Gardner.

Masės padorių darbiečių, 
kurie nominacijose ir pabalsa
vo už Dubinskį ir jo grupę, ap
leis skaldytojus, jeigu jie ir 
po šios pamokos nenorės su-

Vieningumo priešų vadovy- prasti to demokratinio proce- 
bės nusistatymas buvo toks, so, kad reikia skaitytis su na- 
kad toji klika turi valdyti vi- rių valia.

Peter V. Cacchione 
Pagarbai Balius

Miesto tarybos nario Peter 
V. Cacchione išrinkimui veiku
si organizacija — Peter V. 
Cacchione Association — ren
gia šaunų balių to atsižymė
jusio brooklyniečių atstovo pa
garbai. Cacchione yra veik
liausia tarybos narys iš Brook-

| lyno.
Balius įvyks šio šeštadienio 

vakarą, balandžio 1-mą, vieš
butyje St. George. Šis jau yra 
trečias metinis ir, tikimasi, bus 
didžiausis. O kurie buvo jo ba
liuje pernai, dar ir šiandien 
tebekalba, kaip smagiai pasi
linksmino, girdėjo nepaprastą 
programą ir milžiniškajame 
ballruimyje paskendę smagio-

je minioje pažangaus jauni
mo, kuris didžiumoje sudaro 
Cacchionės išrinkimui darbuo
tojus ir rėmėjus, nei nepaju- 

! to, kai vakaras pabėgo į anks- 
! tybą rytmetį.

St. George viešbutis yra 
puošniausis Brooklyne. Moder
niški jo patogumai pasitarnau
ja ir darbininkų atstovo Cac
chionės draugų metiniam są
skrydžiui.

Tikietai iš anksto gaunami 
Cacchione raštinėj, 16 
St., Brooklyne.

Court

Įkaitino Žmogžudystėj
Maspethietis karys John J. 

O’Connor, 19 m., suimtas ir 
bus teisiamas kaltinimu nušo
vus sargybinį, kad pabėgti iš 
kariškos daboklės. Jį suėmė iš 
Georgia jau nuvažiavusį ka
rišku “džypsu” į Hartsville,

Mrs. Mary Bushon, LDS 1 
kuopos narė, jau kelinta sa
vaitė serga. Randasi New 
York Hospital, 525 E. 68th 
St., New Yorke, Room 1104. 
Ją aplankyti galima kasdien 
nuo 2 iki 4 po piet ir nuo 7 iki 
8 vai. vakaro. Būtų gerai, kad 
1 kuopos nariai ir kiti draugės 
ir draugai aplankytų ligonę.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti prie 

restauracijos darbo. Lengvas darbas. 
Gera mokestis. Valandos pagal su
tartį. Nereikalaujama didelio paty
rimo. Del daugiau informacijų, pra
šome kreiptis pas: Louis Aleksiejus, 
33 Hudson Ave., C. Brooklyn, N. Y.

(76-78)

FOTOGRAFAS

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

//" PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorj rotated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID  AI ir ki-

Suk I tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
J 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.

(Jsist. 28 m.)

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

LITUANIGA SQUARE RESTAURANTTraukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

IHL lūs ir 
sudarau 

®“Wrikoniškais.
Įkalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 

HF pogi atmaliavoju 
■iįw..^ įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

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

Tel. GLenmore 5-6191

282 Union Ave.
BROOKLYN

ROBERT LIPTON, Jeweler

De«
RO-

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

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

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

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612

All Lady Crosby 
ensembles in pre- 
mentation boxes.

vienes
LAISVĖS ADMINISTRACIJA Tel. Stagg: 2-2173 ATDARA VAKARAIS,

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Pakeliama Laisves Kaina 
už Pavienius Kopijas

Su 1 diena balandžio (April 1st) yra pakeliama 
Laisves kaina nuo dabar esamos 3c už kopiją iki^5c. 
Taigi prašome jsitemyti, jog šeštadienį jau reikės 
mokėti 5c už pavienių Laisves kopiją.

Pabrangus gesalinui, automobilio aptarnavimam 
ir pataisymam, esame verčiami pakelti kainą už pa-

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS




