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Pereitą penktadienį įvyko 
labai gražus susirinkimas Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
teto Philadelphijos skyriaus. 
Džiugu, kad Philadelphijoj 
prie šito patrijotingo darbo 
baigiamos pritraukti visos di
džiosios organizacijos.

Filadelfiečiai darbuosis, 
taip sakė, jie taip nutarė, 
plačiai rinks drapanas ir mais-1 
tą Lietuvos žmonėms.

Centro įsteigimui vienas ge-: 
ras lietuvis pasiūlė patalpą vi
sai veltui.

Susirinkime išrinkta plati 
komisija surūšiavimui ir su
tvarkymui jau gautų drapanų.

Tikiu, kad Filadelfija šiame 
darbo greitai smarkiai pasižy
mės.

Jie
Jie

SOVIETAI KELIAIS RUOŽAIS MARŠUOJA PER RUMUNIJA
Amerikos Lėktuvai Sovietai Nesisavins Rumunijos Žemių

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ra ra-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bombardavo Ausin- pokarine Amerikos pa
rama SOVIETAMS IR KA

RAS PRIEŠ JAPONUSją ir Vengriją
London. — Anglų laik-

y

B

Filadelfijos komiteto pirmi
ninku yra senelis Jurgis Luko
ševičius. Jis draugams sakė: 
“Balandžio 10 dieną man su
eis lygiai 72 metai!”

Nesakysiu, kad d. Lukoševi
čius yra seniausias Amerikos 
lietuvis. Yra už j j ir senesnių. 
Bet kiti jau seniai pasitraukę 
iš veiklaus visuomeninio gyve
nimo. Gi Lukoševičius tebevei
kia ne mažiau už daug jau
nesnio amžiaus veikėjus.

Jis yra visų mylimas. Visur 
tinka, prie visų prieina. Ger
bia jį net ir tie, kurie jo idė
joms nepritaria. Priklauso jis 
prie organizacijų, aktyviai jų 
darbuose dalyvauja, užima at- 
sakomingas vietas.

Štai, dabar, jis paėmė ant 
savęs šį labai svarbų ir atsa- į 
komingą darbą.

Nuo savęs vėlinu šiam ge-■ 
ram ir senam kovotojui ir vei-!

Neapolis. — Pulkas Ame-i
rikos bombanešių iš naujo! raštis Sunday Observer ra- 
triuškino vokiečių lėktuvų šė, kad jis sužinojęs, 
ir mašinerijos fabrikus Sovietai
Steyr mieste, Austrijoj, 90: Lend - Lease (paskolų) pa
myliu į vakarus 
nos, buvusios to 
stinės. Naciai
priešinosi.

Kiti Amerikos 
šiai atakavo 
kiemus ir uostus Jugosla- į 

vijoj. v. . I
Amerikiniai bombanešiai 

ir jų palydovai, leng
vieji anglų lėktuvai, 
sunaikino 100 vokiečių or
laivių, o talkininkai nustojo 
33 lėktuvų. ■

AMERIKIEČIAI ATA
KUOJA BUDAPEŠTĄ
šuos žodžius berašant, 

Berlyno radijas skelbia, 
kad Jungtinių Valstijų la
kūnai bombarduoja Buda
peštą, Vengrijos sostamies-

jog 
prašę Amerikos

nuo Vie- Įramos dar trims metams po 
krašto so- karo. Amerikos valdžia pa- 

smarkiai; reikalavus, kad Sovietai už 
itai pilnai veiktų su Jungti- 
nėmis Valstijomis ir Ang
lija kovoj prieš Japoniją. Į 
(šį reikalalavimą Sovietai, 
| girdi, neatsakę.

bombane- 
geležinkelių

PENKTA AMERIKOS 
KARINĖ PASKOLA 

16 BILIONŲ
Washington. — Nuo bir

želio 12 iki liepos 8 d. bus 
penktosios karo paskolos 
vajus — sukelti 16 bilionų 
dolerių karinėms Amerikos 
pastangoms, kaip kad pa-ram ir senam Kovotojui ir vei-,J , pabiajiguius, na.ip kčlu pil

kėjui dar daug, daug metų to-1 U- Šėlsta įtūžę mūšiai ore. skelbė Jungtinių Valstijų
kio pat veiklaus ir gražaus gy-; 
venimo! NORVEGAI - PUIKŪS 

KARINIAI LAKŪNAI

iždo Henry

<3 _______________________

Molotovas Sako: Raudon. Armija 
Rumunijoj Tik Plieks Priešus, 

O Nekeis Socialės Santvarkos 
Ir Nesisavins Rumunų Žemių

0

HITLERIO SĖBRAI SUOMI
JOS ŠTABE PRIEŠ TAIKA 

SU SOVIETAIS

Kazokai Mato Odes- 
są; Naciai Rūksią iš 
Kovelio, Tamopolio

Vyskupas Bučys Drauge 
(kovo 30 d.) rašo iš labai ži-| 
los istorijos. Rašo apie kuni
gus. Sako:

“Apie vienuoliką šimtų me- glijos, pernai daugiau SU- 
tų prieš Kristų žydų tautoje naikino vokiečių lėktuvų, 
buvo aukščiausias kunigas negu bet kuris kitas tokio 
Heli. Du jo sūnūs buvo kum-> jyj^io talkininkų lakūnų 

darydavo svent" skaičius. Antra vertus, šie 
.. norvegai prarado mažesnį 

i lėktuvų skaičių, negu kuri 
sujkita tokia talkininkų lakū-

London. — Norvegų la
kūnų būrys, veikiąs iš An-

> sekretorius 
Mongenthau.

Tarp kitko,' jis priminė, 
jog nuo 1|944 m. sausio 1 d. 
iki šiol Amerika tiesiogi
niai išleido karui jau 23 bi- 
lionus dolerių.

LONDON, bal. 3. — Naktį iš sekmadienio į pirmadie
nį Viačeslavas Molotovas, Sovietų užsienių reikalų ko
misaras, padarė sekamą pareiškimą, kurį paskelbė Mas
kvos radijas:

Raudonoji Armija per sėkmingą ofensyvą pasiekė 
Brut upę, kuri yra valstybinis rubežius tarp Sovietų Są
jungos ir Rumunijos. Tokiu būdu padaryta pradžia at- 
steigti tai sovietinei sienai, kuri buvo nustatyta 1940 m. 
sutartyje tarp Sovietų Rusijos ir Rumunijos.

Šią sutartį niekšiškai sulaužė Rumunijos valdžia, 
hitlerinės Vokietijos sąjungininkė. Dabar Raudonoji 
Armija valo Sovietų žemę nuo visų tebesamų joj prie
šų, ir jau netoli laikas, kad taps pilnai atsteigtas visas 
sovietinis rubežius su Rumunija.

Sovietų vyriausybė šiuomi pareiškia, jog žygiuojan
tieji pirmyn Raudonosios Armijos junginiai, vydamiesi 
vokiečių armijas ir jų sąjungininkę rumunų kariuome
nę, perėjo per Pruto upę keliose vietose ir įžengė į 
Rumunijos žemę.

Aukščiausioji Raudonosios Armijos komanda įsakė 
maršuojančiai pirmyn Sovietų kariuomenei mušti ir 
vytis priešus, iki jie taps galutinai supliekti ir bus pri
versti pasiduot.

Sovietų vyriausybė kartu pareiškia, kad ji nesiekia 
prijungt sau jokių Rumunijos žemių nei pakeist esa
mąją socialę Rumunijos santvarką. Sovietų kariuome
nės įžengimą į Rumuniją padiktavo vien tik kariniai 
reikalai ir tebetęsiamas pasipriešinimas iš priešų pu
sės.

London, bal. 3. — Raudo
noji Armija, keliose vieto
se prasiveržus per Prut u- 
pę iš Moldavijos Sovietų > 
Respublikos į Rumuniją,^ 
sėkmingai stumia atgal vo
kiečių ir rumunų kariuome
nę ilgu frontu, šioje 1,017- 
je dienoje karo tarp Vokie
tijos ir Sovietų.

KAZOKAI JAU MATO 
ODESSĄ

Anglijos radijas teigia, 
kad raudonarmiečiams te
lieka tik 18 mylių pasiekti 
Odessa, didįjį Juodosios Jū
ros uostą, 600,000 gyvento
jų miestą. Maskvos prane
šimas sako, jog kazokai 
raitininkai jau mato Odes-

Stockholm.— švedų spau-,są. virš miesto dunkso di- 
j da rašo, kad sušauktas džiuliai dūmų debesys. • Gal 
jspecialis Suomijos^ seimo hitlerininkai pradėjo degint

Stockholm, šved.— Nese
niai Vokietijoj lankėsi Suo
mijos generolas Hugo V. 
Oesterman, suomių genera- 
lio štabo galva, nacių šali
ninkas. O jis yra pirmas 
po Mannerheimo aukščiau
sias suomių komandierius. 
Berlyne jis plūdo rusus, 
kaip “rytų barbarus”. Jis 
stojąs už tęsimą karo prieš 
Sovietų Sąjungą.

SUOMIJOS SEIMAS VĖL 
SVARSTĄS TAIKĄ 

SU SOVIETAIS

vagystes." i
Bučys kaltina tėvą, Helį,; 

kad jis taip mylėjęs savo 
nūs, jog negalėjęs juos _  .
drausti nuo šventvagysčių. To- gi upe pei metus.

tė-
PER KLAIDĄ AMERIKIEČIAI 

NUKOVĖ 13 SAVŲJŲ

ŠIMTERIOPI JAPONŲ 
NUOSTOLIAI TRUKĘ 
Amerikos lėktuvai, aštuo

nis kartus bombarduodami 
japonus Trukę ir aplinkinė
se salose, per tris dienas 
sunaikino 102 priešė lėktu
vus. Amerikiečiai neteko 1 
lėktuvo.

RAUDONOJI ARMIJA SUĖMĖ 
TŪKSTANČIUS PRIEŠŲ;

PAGROBĖ DAUG ĮRENGIMŲ

posėdis svarstąs pašvelnin- Odessa, žinodami, kad jie 
tus Sovietų taikos siuly-ibus išmušti iš jos.
parvež™ dr°Spaasikivik7e-'TARNOPOLIS IR KOVE- 

niaus buvęs Suomijos p’rem- iLIS GREIT BŪSIĄį ATfM- 
jeras. II ls JNAC1Ų

Sovietai, sakoma, ir da- Berlyno radijas pranešė, 
bar reikalaują atsteigti a- 'kad Sov- kariuomenė įsiver- 
belnai tuos pačius rūbe- žg į Tarnopolį ir Kovelį, 
žius, kurie buvo nustatyti stambius Vakarų Ukrainos 
pagal taikos sutartį su Suo-'miestus lr geležink. centrus 
mija 1940 m. . toje srityje, kurią lenkai

Neoficialiai teigiama, ivaldė iki 1939 m. rudens, 
kad gal Sovietai priimtų Naciai sako, kad jie, tur-

į Tarnopolį ir Kovelį,

dėl vyskupas liepia mūsų 
vam mažiau mylėti savo vai
kus, nesekti Heli pėdomis, prie 
progos juos gerai “sudrausti,”! 
žinoma, gal nepasigailėti nė
diržo! i Perlų Uostas. — Kuomet

--------  Amerikos karinis laivas va-
Bet man atrodo, kad vyskū-! 

pas prašovė pro cielių. Iš He
lio ir jo sūnų kunigų jis turė
jo mokinti mūsų lietuvius 
nigus. Jie kasdien pildo 
džiausiąs šventvagystes 
griešija, kaip pašėlę.

Paimkime kun. Prunskį 
(Draugo redaktorių), kun. 
Urbonavičių (Darbininko re
daktorių), arba kunigą Bal- 
kūną, arba kun. Končių, kurie 
nė žingsnio nenužengia, nė 
burnos neatidaro nepapildę di
džiausių šventvagysčių.

Vyskupas turėtų juos subar
ti ir sudrausti, arba tiesiog 
prakeikti. Dievui jie netinka. 
Tegul sau velnias pasiima ir 
žinosi.

Vyskupas Bučys daro tą pa
čią klaidą, kurią darė kuni
gas Heli. Mato, kad jo “vai
kai” griešija, bet taip juos 
myli, jog negali sudrausti ir 
nubausti.

Amerikiečiai numetė dar 
200 tonų bombų į japonus 
Rabaule.

ku- 
di-

Jie
Lie-

nuo

Lietuviški kryžiokai šaukia 
rajonines konferencijas, 
vėl susirinksią ir gelbėsią 
tuvą!

Bet, žinoma, gelbės ne
nacių, o nuo Sovietų Sąjungos. 
Atvirai sako, kad tose, konfe
rencijose jie dar sykį turės 
rūsčiai prakeikti didžiąją 
Amerikos talkininkę.

Galimas daiktas, kad visą

sario 22 d. bombardavo ja
ponus Parry saloj, Mar
shall salyne, laivo sviedi
niai atsitiktinai pataikė į 
tris motorines valtis, ku
riomis amerikiečiai plaukė 
ton salon. Tuo būdu 13 a- 
merikiečių tapo užmušta ir 
46 sužeista.

Giliai apgailestaudamas 
tą nelaimę, admirolas Ni- 
mitz sako, jog sąlygos plau
kimo į tą salą buvo tokios 
sunkios, o matymas taip 
blogas, kad amerikiečių 
valtys ir karinis laivas ta
da buvo ne visai tose vie
tose, kur turėjo būti pagal 
apskaičiavimus.

Amerikiečiai iš savo už
imtų salų faktinai užbloka
vo 100,000 japonų kitose sa
lose Ramiajame Vandeny
ne.

Užbaigtas 2,000 plieno 
darbininkų streikas Pitts
burgh© srity j.

šią kryžiokų anti-sovietinę ba
taliją suka Hitlerio pasamdy
ti agentai.

Negalinga pasitikėti tais, 
kurie atvyko per Berlyną.

Sunki Anglams Kova 
Prieš Įsiveržusius 

Indijon Japonus
New Delhi, bal. 3.— Ja

ponai, įsiveržę iš Burmos į 
Indiją, > perkirto anglams 
vieškelį tarp svarbių Im- 
phal ir Kohima miestų. An
glai atmušė kitas japonų 
atakas.

Chinai tebestumia japo
nus atgal Mogaungo klo
nyj, Burmoj.

Jungtinės Valstijos Atsiprašo 
Šveicarijos

Washington.— Jungtinių 
Valstijų atstovas Šveicari
jai, Leland Harrison parei
škė šveicarų valdžiai ap

gailestavimą, kad Ameri
kos bombanešiai t praeitą 
šeštadienį per klaidą bom- 
b a r davo Schaffshausen 

miestelį, Šveicarijoj, arti 
Vokietijos sienos.

Tuo žygiu buvo užmušta 
35 miestelio gyventojai, o 
ne 50, kaip iš karto praneš-

London.-— Deliatino apy
linkėje, netoli Čechoslovaki- 
jos rubežihus, raudonarmie
čiai paėmė nelaisvėn visą 
vengrų pulką iš Aštuonio
liktos vengrų pėstininkų 
divizijos. Kartu buvo su
imtas pulko komanduoto- 
jas ir visas jo oficierių šta
bas.

Atimdami iš priešų Ger- 
cą, Černovico gubernijos 
apskričio miestą, Sovietai 
suėmė daug hitlerininkų, o 
kitame šio fronto sektoriu
je paėmė nelaisvėn 800 na- nai atkakliai priešinosi, bet 
cių kareivių ir oficierių.

Ukrainos ir Rumunijos daugmeniškai naikina.

frontuose raudonarmiečiai 
per dieną pagrobė daug vo
kiečių kanuolių, 11 šarvuo
tų trokų, 210 kitų karinių 
trokų, 300 vagonų su karo 
reikmenimis, 11 minosvai
džių, didelį skaičių kulko
svaidžių ir kelis sandėlius 
visokių reikmenų.

Ypač Tiraspolio srityje 
hitlerininkai bėgdami pali
ko daug kaunolių ir kitų 
pabūklų.

Kišiniovo apygardoj, Mol
davijoj, vokiečiai ir rumu-

Suomijos siūlymą 
atitverti vokiečius 
niame to krašto 
pe, neleidžiant jų 
prieš Sovietus, bet 
ternuoti juos, kaip karo be
laisvius. Spėjama, kad gal 
Sovietai grąžintų Suomijai 
Hango pussalį mainais už 
šiaurinį Petsamo 
kaip kad siūlanti suomių 
valdžia.

tiktai 
šiauri- 
kam- 

frontan 
ne in-

uostą,

Sovietai juos apsiaučia ir

Prašo Perkelt iš Lenkų 
Kariuomenės i Rau- 

donąją Armiją

įsiveržę Mongolijon 
Chinai Išmušti Lauk

Italai Atėmė iš Nacių 
Antrą Kalną

Maskva. —Chinų kariuo
menė iš Sinkiango provinci
jos buvo įsiveržus į Išlau
kinės Mongolijos Liaudies 
Respubliką, palaikančią 

glaudžius ryšius su Sovie
tais.

Mongolai išmušė įsiver
žėlius laukan. Jeigu chinai 
dar ką panašaus pakartos 
prieš Mongolijos Respubli
ką,. tai ji prašys Sovietų 

talkos.

Ita- 
apie 

2,000 pavienių žygių prieš 
vokiečius.

Talkininkų lėktuvai 
lijoj per dieną padarė

švedų spauda sako, Sovie 
tai įsiveržę Vengri j on.

Neapolis. —Italų kariuo
menė atėmė iš vokiečių gin
kluotą kalno viršūnę ties 
Marrone kalnu, 13 mylių į 
šiaurių rytus nuo Cassino. 
O Marrone kalną pirmiau 
taip pat daugiausia italai 
užėmę su talkininkų pagel- 
ba.

Anzio srityje, į pietus nuo 
Romos, vokiečiai privertė 
anglus - amerikiečius pasi
traukt pusantros mylios at
gal į pietus nuo Aprilios. 
Bet paskui talkininkai at
mušė nacių atakas.

Lėktuvo nelaimėje Bur- 
moj su anglų generolu Win
gate užsimušė dar 28 kiti 
asmenys, tarp jų ir du laik

raštininkai. ’ *

Maskva. — 35 baltarusiai 
ir vakariniai Ukrainai ka
reiviai stovinčiosios Angli
joj lenkų kariuomenės pa
reikalavo, kad anglų val
džia perkeltų juos į Sovietų 
armiją. Jie sako: “Mes ne
norime kovoti prieš savo 
kraštą.” Tie kariai savo lai
ku buvo prievarta rekru
tuoti į lenkų kariuomenę, 
kuomet Lenkija tebevaldė 
Vakarų Ukrainą ir Balta
rusiją.

Lenkų kariuomenėje An
glijoje yra dar pustrečio 
tūkstančio ukrainiečių ir 
baltarusių, kurie nori persi
kelt į Raudonąją Armiją ir 
gauti Sovietų pilietybę.

Maskva. — Sovietai bal. 
1 d. sudaužė 19 vokiečių 
tankų ir nušovė 40 jų lėk
tuvų.

■V ...ŽĮVį/ '

būt, neužilgo turėsią pasi
traukt iš šiųdviejų miestų.

Vokietijos radijas karto
ja, kad Raudonoji Armija 
pradėjo smarkias atakas ir 
Pskovo apylinkėje, linkui 
Latvijos.

Rumunų radijas skelbė, 
kad, girdi, jie ir vokiečiai 
sulaikę rusus 'Rumunijoj už 
penketo mylių į vakarus 
nuo Prut upės, Sovietines 
Moldavijos rubežiaus.
SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 

LINKUI VENGRIJOS
Pirmoji Ukrainos Armi

ja, komanduojama maršalo 
Žukovo, užėmė Kosovą, 
Stanislavovo gubernijos ap
skričio miestą, 23 mylios 
nuo rytinės Čechoslovaki- 
jos, užgrobtos vengrų. 
Kiti Sovietų kariai jau 
praeitą ketvirtadienį atėmė 
iš vokiečių 
mylių nuo 
rubežių.

(Sovietai 
hitlerininkų skelbimų, kad 
raudonarmiečiai per Toto
rių tarpkalnę Karpatuose 
jau įsiveržę Čechoslovaki- 
jon.)

■

punktus už 15
Čechoslovakijos

nepatvirtino -

Užkankinti Du Darbininkę 
Vadai Paraguayuj

n .£

Montevideo. — Paragua
yans valdžios žandarai už
kankino du darbininkų uni
jų vadus, Adolfo Yegrosjr 
M. Nocedą koncentracijos 
stovykloje. Jie ir daugiau 
kaip 500 darbininkų buvo 
suimti 
di.

laike streiko FSovietai Rumunijoj nužy
giavo iki 10 myl. pirmyn.

,.AjįįlO
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Kas Bus?
Pereitą šeštadienį, įsigaliojo t. v. Bri

tų Baltoji Knyga” (White Paper), ku
ria einant, su š. m. balandžio 1 dieną 
uždraudžiama į Palestiną įleisti žydai.

Pagal britų vyriausybės nutarimą, pa
darytą 1939 metais, nei jokis žydas da
bar negali būti įsileistas Palestinon ap
sigyventi.

Pasaulio žydai prieš tai protestavo, 
bet tas nieko nepadėjo.

Britai padarę šį žygį tam, kad aptai- 
kinti arabus, kurių Palestinoje gyvena 
du sykiu tiek, kiek žydų, ir kurie prie
šingi žydų imigracijai.

Mūsų nuomone, tokis britų vyriausy
bės nutarimo pravedimas šiuo sykiu 
skaudžiai atsilieps į tūkstančius žydų.

Hitleriniai banditai, pilnai okupavę 
Vengriją, Rumuniją ir Bulgariją, pradės 
naujas masines žydų skerdynes, kokias 
jie įvykdė Vokietijoj, Lenkijoj, Lietuvoj 
ir kituose kraštuos.

Bus tokių žydų, kurie gal būt suspės 
pabėgti, bet kur jie dėsis?

Argi nereikėtų bent laikinai (jei ne 
visai) “Baltąją Knygą” suspenduoti? 
Ar nereikėtų bent pusei metų atidaryti 
Palestinos duris tūkstančiams žmonių, 
bėgančių nuo pražūties, kurią barbarai 
jiems ruošia ?!

Panaikinti Dieso Komitetą.
CIO prezidentas Philip Murray ragi

na Jungt. Valstijų kongresą panaikinti 
“raganų gaudymo” komitetą, kuriam va- 

’ do vau ja Martin Dies.
Prez. Murray šį reikalavimą - ragini

mą išstatė po to, kada p. Dies pradėjo 
kryžiaus karą prieš CIO Politinės Akci
jos Komitetą ir prieš Amerikos Darbo 
Partiją, kuri praeitą savaitę tapo apvie- 
nyta ir sustiprinta.

Murray nurodo, jog pastarasis kong
resui. Dieso “žygys” mierijamas ne ko
kiam ”anti-amerikiniam” judėjimui su
laikyti, bet sulaikyti daug žmonių nuo 
dalyvavimo balsavimuose, kurie įvyks 
sekamą lapkričio mėnesį. Diesas pasimo- 
jo savo užsipuolimais atbaidyti tūkstan
čius piliečių nuo CIO Politinės Akcijos 
Komiteto ir Amerikos Darbo Partijos. 
Jis pasimojo gązdinimais neprileisti ma
sėms žmonių pasireikšti politiniai.

Bet jis, p. Dies, turi žinoti, kad jam 
nebus taip lengva savo pasimojimą gy- 
veniman pravesti, nes ne visose valsti
jose veikia toki įstatymai, kaip toje, iš 
kur paeina pats Dies.

Mūsų nuomone, šį prezidento Murray 
raginimą - reikalavimą kongresui turėtų 
paremti platesnės organizuotų žmonių 
mases.

K4 VEIKIA EVAKUOTIEJI JAPONAI?

ILO SIŪLO “SOCIAL SECURITY” VISIEM

Pagal War Relocation Autho
rity raportą vidaus reikalų se
kretoriui Harold''L. Ickes, maž
daug vienas penktadalis iš 
112,000 japonų kilmės asmenų, 
prieš du metus evakuotų iš Va
karų pakraščio į relocation cen
trus, dabar gyvena nebe cent
ruose ir patys save išlaiko. Ra
porte, kuris buvo paskelbtas 
ryšium su antru metiniu WRA 
minėjimu, pareiškiama, kad 
daugiau kaip 19,000 evakuan- 
tų, įskaitant moteris ir vaikus, 
buvo duotas neribotas leidimas 
apsigyventi bet kur į rytus nuo 
išskyrimo srities iki pat Atlan
to pakraščio. Tarp 2,000 ir 3,- 
000 kitų buvo duota laikini lei
dimai, kaipo farmų pagalbai, 
dirbti už centrų ribų.

WRA direktorius Dillon S. 
Myer raportavo, kad daugiau
sia dirba žemės ūkio darbuose, 
tuo padėdami pakelti tautos 
maisto išteklius? Daugelis kitų 

! padeda fabrikuose, krautuvėse 
ir ofisuose, ir didelis skaičius 
stojo savanoriais į Jungtinių 
Valstijų Armijos tarnybą.

“Beveik visas mūsų kraštas 
užmiršo tai, kad visi šitie žmo
nės pirmoj eilėj yra Amerikos 
piliečiai, ir turi teisę naudotis 
teisėmis, garantuojamomis vi
siems Amerikos piliečiams 
konstitucijos 14-tuoju papildy
mu,” pareiškė sekretorius. “Pil
ni du trečdaliai tų žmonių gi
mė Amerikoje, ir 72 procentai 
iš tų Amerikoje gimusiųjų 
niekuomet nėra matę Japoni
jos. Jie gyveno visą savo gyve
nimą Amerikoje, ėjo į ameriko
niškas mokyklas, žaidė su ki
tais amerikiečiais, dirbo su ki
tais amerikiečiais, ir planavo 
savo ateitį tiktai ta mintimi, 
kad jie visą gyvenimą pasiliks 
amerikiečiais. Tiek piliečiai, 
tiek svetimšaliai buvo kruopš
čiai persijoti ir tiktai tie, kurie

Laikraštinis Chuliganizmas.
L. Pruseika Vilny j rašo:
“Naujienos, Keleivis spjauja ant lais

vės žodžio, ant tolerancijos.
“Tiek daug metų ištarnavęs Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje atsakomingu 
viršininku J. K. Mažukna jau negauna 
balso tuose laikraščiuose atsakyti šmei
žikams.

“Tų laikraščių diktatoriukai pagatavi 
šaukšte vandens prigirdyt kiekvieną li- 
berališkesnį veikėją.

“Tai buvo Kleofas Jurgelionis, kuris 
tikru juodašimtišku įtūžimu užpuolė J. 
K. Mažukną keli metai atgal.

“Michelsonas, Grigaitis ir Bagočius 
pildo Jurgelionio ‘testamentą’ ir vaduo
jasi jo užkeikimu.”

Taip, tūli laikraščiai prarado paskuti
nį padorumą. Jie žmogų šmeižia, bjau
ri o ja, niekina, bet kai jis bando pasitei
sinti — nėra vietos.

Naujienos ir Keleivis, pav., siunta 
prieš Mažukną. Bagočius, pats kandida
tuodamas į SLA pild. tarybą, prašyda
mas narių jį išrinkti, tuo pačiu sykiu su 
purvais maišo Mažukną! Už ką? Kuo 
Mažukna prastesnis už patį Bagočių? 
Nei Bagočius, nei jį ginantieji laikraš
čiai nepasako.

Kiek tai liečia SLA reikalų saugojimą, 
jais rūpinimąsi, Mažukna yra organiza
cijai naudingesnis už Bagočių, nes jis, 
Mažukna, kovoja už ekonomiją, už gy
vybinius Susivienijimo reikalus.

Bet Naujienoms ir Keleiviui tie rei
kalai nesvarbūs; jiems svarbu tik tas, 
kad Susivienijimas būtų išlaikytas kon
trolėje jų pakalikų!

Žydai, Kurie Eina Prieš Savo 
Tautą.

Fašistai liekasi fašistais, nepaisant, 
kokios jie bebūtų tautybės.

Andai Jungt. Valstijų komunistų va
das, Earl Browderis, per spaudą iškėlė 
aikštėn, kaip tūli žydų tautybės žmonės 
remia ukrainiečius fašistus, anti-semi- 
tus, veikiančius Amerikoje. Tokiais fa
šistų rėmėjais ir gynėjais, be kitų, yra 
Dubinskis, garmentiečių darb. unijos 
prezidentas. Tokiais fašistų gynėjais y- 
ra visa eilė žydų, susispietusių aplink 
New Leader, dešinių socijalistų savait
raštį. Jie pasimoję remti bjauriausius 
anti-semitus, žydų skerdėjus, jei tik tie 
anti-semitai rėkia prieš Tarybų Sąjun- 
gą!

Žydų socijalistų Forwardsas taipgi 
visais galimais būdais globoja fašistus, 
eina su jais išvien. O Coughlino sėbrų 
leidžiamas laikraštukas Brooklyne Tab
let naudojasi Forwardso straipsniais, 
juos persispausdindamas.

Visų jų tikslas aiškus: sudaryti bend
rą frontą prieš demokratinio nusistaty
mo žmones, prieš komunistus, prieš Ta
rybų Sąjungą.

Jei paimsime lietuvius, surasime tą 
patį. Štai iš žydų tautybės kilęs Povilas 
Dargis kandidatuoja į SLA pild. tary
bą. Su kuo jis pirmiausiai susiuostė, kas 
jį uoliausiai remia? Ogi anti-semitiniais 
raštais pasižymėjęs Keleivis. Kodėl? To
dėl, kad Dargis yra smetonininkas, kad 
jis, nors ir pats būdamas žydų tauty
bės, susidėjo su anti-semitais, užuot 
ėjęs su demokratinio nusistatymo žmo
nėmis.

Gaila, labai gaila!

rasti lojalūs piliečiai ar įstaty- 
mus-paisą svetimšaliai, gavo 
leidimą apleisti tuos centrus.”

Sekretorius Ickes pabrėžė, 
kad tūkstančiai amerikiečių ja
ponų kilmės kovoja už Jungti
nes Valstijas Italijoje ir kitose 
pasaulio dalyse. “Italijoje,” jis 
pasakė, “vienas armijos bata
lionas, kuris buvo sudarytas 
imtinai iš japonų amerikiečių 
ypatingai pasižymėjo karštose 
kovose. Šis batalionas nustojo 
daugiau kaip 40% personalo. 
Šitam vienetui buvo suteikta 
vienas Pasižymėjimo Kryžius 
(Distinguished Service Cross) 
ir 13 Silver Stars už atsižymė- 
jimą kautynėse; jam taip pat 
buvo suteikti 58, ar daugiau, 
Purple Heart medalių.”

O. W. I.

1944 WAR APPSAl’

your Red Cross at his side!

Literatūros Draugija ir 
Lietuvos Žmonėms Pagelba
Visur plečiamas tarpe 

lietuvių darbas suteikimui 
Lietuvos žmonėms pagel- 
bos. Eina rinkimas naujų 
ir padėvėtų drapanų, pun
delių, čeverykų, maisto 
produktų ir, žinoma, pinigų 
nupirkimui dovanų. Tam 
darbui reikalingas platus 
aparatas. Todėl pradėjo 
smarkiai organizuotis Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto skyriai. Jų jau yra 
apie tuzinas ir greitu laiku 
susiorganizuos daugiau.

Nereikia nė aiškinti, kad 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centralinis Komitetas 
yra pilnai užgyręs šias pa
stangas remti Lietuvos 
žmones. Nereikia nė aiš
kinti, kad visa mūsų Drau
gija labai susirūpinus Lie
tuvos žmonių likimu.- Ta
čiau negalime sakyti, kad 
visi mūsų Draugijos nariai 
ir visos kuopos pilnai atlie
ka savo pareigas. O turėtų 
atlikti. Negali būti nei vie
no lietuvio, ypač demokra
tiniai nusiteikusio, kuris 
negalėtų kaip nors ir kuom 
nors prisidėti prie to dar
bo. Viskas, ko reikia, tai 
įvertinimo šio reikalo.

Šiais keliais žodžiais no
riu atsikreipti į mūsų Drau
gijos. narius ir kuopas ir 
paraginti juos visur akty
viai dalyvauti rinkime ir 
teikime pagelbos Lietuvos 
žmonėms. Literatui’. Drau
gijos kubpos privalo stovėti 
pirmutinėse eilėse. Kiekvie
na kuopa yra gavus nuo 
Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto blankas rinkimui 
dovanų. Tos blankos neturi 
būti padėtos į kuopų sek
retorių archyvus ir pamir
štos. Jas reikia nariams iš
sidalinti ir pdsileisti dar
ban. Nereikia laukti, didelių 
prašymų bei raginimų.

Literatūros Draugijos 
kuopos ir veikėjai turi būti 
pirmutiniai steigime vieti
nių Lietuvai Pagelbos Tei
kimo komitetų. Nežiūrint, 
kaip maža kolonija būtų, 
kiekvienoje turėtų susida
ryti toks komitetas, nors iš

S.L.A. Prezidento Autoritetas
Per daug metų būdamas 

SLA organizacijos nariu, 
visada sekiau savo organi
zacijos vystymosi eigą, sy
kiu sekiau ir seku ir poli
tines narių kryptis, ypač 
politines kryptis SLA. vir
šūnių ir narių, siekiančių 
pasiekti tas viršūnes, tai 
yra, P. Tarybos vietą.

Kaip praeity, taip ir da
bar, prabėgus kiekvieniems 
dviems metams laiko, laike 
nominacijų ir balsavimo į 
SLA. P. T., būna agitacijos 
iš “Sargybos Bokšto”, “Pa
žangesnių SLA. Narių Ko
miteto” ir įvairiais kitais 
vardais komitetų. Na, ką gi 
daryti, mes, SLA., esame 
didelės šeimynos nariai, e- 
sam ne vienodos nuomonės, 
ne vienodo politinio įsitiki
nimo. Vieni norim, kad 
mūsų Susivienijimas būtų 
valdomas vienaip, kiti no
rim, kad būtų valdomas ki
taip. Ot, dėlei to ir susida
ro SLA. P. T. rinkimo agi
tacija iš įvairaus ideologi
nio narių įsitikinimo.

Kad SLA rinkimų komi
tetų buvo, yra ir bus, tai 
•jau neginčijama. Bet pirmu 
sykiu SLA istorijoje tenka 
matyti, kad pats SLA gal
va, pats SLA prezidentas 
Bagočius, ne kaipo kandi
datas, bet oficijaliai, kaipo 
SLA prezidentas, išleistame 
savo lapelyj, datuotam ko- « • . • 

saujalės geros valios, nuo
širdžių, patrio tingų draugų 
ir draugių,

Atminkime, kad Lietuvos 
išlaisvinimas- artėja. Kru
vinosios nacių gaujos bus 
išgrūstos iš mūsų senojo 
krašto — Lietuvos. , Sunku 
mums ir įsivaizdinti, kokio-: 
je padėtyje bus nacių pa
likti Lietuvos žmonės. A- 
merikiečiai turėsime sku
bintis jiems pagelbon.

. Ar galėsime ir turėsime, 
pavyzdžiui, kokį penketą 
desėtkų tortų drapanų pa
siųsti Lietuvos žmonėms? 
Atrodo daug, bet ne daug 
dėl tokio didelio reikalo. La
bai greito darbo labai daug.

Visose šiose pastangose 
mūsų Literatūros Draugija 
turi pasiimti didžiausią at
sakomybę. Jokia kita lietu
vių organizacija neturi tiek 
įtakos lietuviuose ir neturi, 
tokio lankstaus aparato 
tam darbui, kaip Lietuvių 
Literatūros Draugija su sa
vo arti dviem šimtais kuo- 
PU!

Bet įsitraukiant į Lietu
vai pagelbos teikimo dar
bą, nereikia pamiršti savo 
organizacinių reikalų. Rei
kia stengtis stiprinti savo 
organizacines jėgas. Dabar 
eina mūsų Draugijos vajus 
gavimui naujų narių. Dau
gelis kuopų jau gražiai dar
buojasi. Bet daugelis dar 
nėra gavusios nei vieno 
naujo nario šiemet. Juo 
daugiau narių gausime, juo 
stipresnė bus mūsų Draugi
ja, tuo daugiau galėsime 
pasidarbuoti gavimui para
mos Lietuvos žmonėms. To
dėl mūsų vajus turi būti 
pasmarkintas.

Taipgi svarbu, narinių 
duoklių mokėjimas ir rinki
mas. Laikas greitai bėga. 
Pirmieji šių metų trys mė
nesiai jau praūžė. Iki liepos 
1 dienos, pagal mūsų Kons
tituciją, kiekvienas Drau
gijos narys privalo pasimo- 
kėti savo duokles. Lai kiek
vienas narys ir pasimoka. (

A. Bimba,
L. L. D. Pirmininkas

vo 15, 1944, labai nužemin
damas savo oponentą, SLA 
prezidento vardu sako, už 
ką SLA nariams balsuoti. 
Bagočius tam lapelyje pa
sigiria pats save, pagiria 
Viniką, Gugį, Mockų ir Mi
kužiu tę, .bet apie vice-prez. 
J. K. Mažukną tyli. O kaip 
jau žinoma mums, SLA. P. 
Taryboje tai tik vienas Ma- 
žūkna buvo ir yra Susivie
nijimui naudingiausis žmo
gus. Tai tik jis visada pro
testavo ir nesutiko su Ba- 
gočiaus ir Viniko blogais 
planais, kaip tai, “Vieny
bės” namo remonto reikale
ir panašiai.

Beje, Bagočius sako, kad 
jis nėra bolševikas ir t.t. 
Taip, aš sutinku su tuo, bet 
kaip su vice-prez. Mažuk
na? Ar jis yra bolševikas? 
Ne! Tai kodėl gi Bagočius 
oficijaliai SLA prezidento 
vardu prašo, kad nariai bal
suotų už P. Dargį, o ne už 
J. K. Mažukną į vice-prez. 
vietą?

Bagočius lygina savo ir 
Laukaičio nuveiktus darbus 
Susivienijime, bet kodėl ne
palygina nuveiktų darbų 
Susivienijime Mažuknos ir 
Dargio ? '>

SLA nariai, neklausykite 
Bagočiaus, bet balsuokite 
už Mažukną į vice-prez., už 
Masytę į sekr., už Baltru
šaitienę į dakt. kvotėją ir.

Prezidentas Rooseveltas sa
vo spaudos konferencijoje ne
seniai nurodė, kad Internatio
nal Labor Organization, kuri 
balandžio 20 d. turės konferen
ciją Philadelphijoje, rolė po ką- 
ro nuolat stiprės ir ji įgys dau
giau’svarbos. ; ■ ■ < < ■

I. L, O. buvo įrengta po Pir
mojo Pasaulinio Karo pakėli
mui socialinio teisėtumo ir dar
bo sąlygų pagerinimui. Nors 
I. L. O. yra nepriklausoma, bet 
ji buvo susieta su Tautų Są
junga ir, prezidentas pabrėžė, 
kaip I.L.O. raportuoja, kai mes 
po dabartinio karo atsieksime 
kokią nors tarptautinę organi
zaciją, I.L.O. su ta organizaci
ja bus taip pat susieta.

Mažiausia 40 tautų, I.L.O. 
narių, kurių vienas narys yra 
Jungt. Valsijos, bus reprezen
tuojama Philadelphijos konfe
rencijoje iš trijų narių delega
tų, sudarytų iš vyriausybės, 
darbo ir administracijos atsto
vų.

International Labor Office, 
nuolatinis organizacijos sekre
toriatas, kuris nuo 1940 metų, 
kada išsikėlė iš Ženevos, įsikū
rė Montrealyje, paskelbė, kad 
rekomenduos konferencijai pri
imti kodą bendrų principų pa
naudosimų išplėtimui socialinio 
saugumo programos per visą 
pasaulį.

Svarbiausias pasiūlymas, pa
darytas tame kode, yra tas, kad 
pajamų saugumas būtų garan
tuotas visiems samdomiems, ar 
save-samdantiems asmenims 
prieš visus svarbiausius netikė
tus įvykius, ir kad medicinos 
priežiūra būtų visiems prieina
ma, tiek per viešus ar sociali
nius apdraudos patarnavimus.

Jeigu šie pasiūlymai dėl pa
jamų saugumo ir medicinos 
priežiūros bus konferencijos 
patvirtinti, jie turės būti pa
teikti visų kraštų atitinkamoms 
įstaigoms 
kitokiems 
mams.

Kodas 
kaip yra 
dacijos
giant į Atlanto čarterio penk
tojo principo išpildymus,” ku
ris kviečia tarptautiniu ekono
miniu bendradarbiavimu ga
rantuoti “pagerintas darbo są
lygas, ekonominį progresavi
mą ir socialinį saugumą.

Siūlomoji Rekomendacija pa
jamų saugumui ragina, kad bū
tų organizuojami planai ant 
kontribucinės socialinės ap
draudos bazės, bet ne ant ne- 
kontribucinės socialinės pagal
bos principo. Siūloma, tačiau, 
kad reikalai, kurie nėra palie
čiami socialinio draudimo, būtų 
patenkinti socialinės pagalbos. 
Ypatingai, sakoma, pagalba tu
rėtų 'būti suteikta išlaikomiems 
vaikams ir invalidams, seniems 
ir našlėms.

“Priėmimas svarbiausiai for
mai pajamų saugumo plano 
kontribucine baze,” sakoma ra
porte, “nekritikuoja ne-kontri- 
bucinio plano, kaip pav. Aus
tralijoje ir Naujojoj Zelandi
joj, kur pajamų patikrinimas 
yra apribotas ir dėlto bendras 
padengimas ir greitas veikimas' 
gali būti imami .kaipo kompen
suojantys. Tačiau tikima, kad . 
yra labai mažas skaičius kraš- * 
tų, kurie būtų, bent šiuo metu, ( Wm. Cherney, 
pasiruošę priimti ne-kontribu- $1’ P* Kulis, 
cinį planą šiomis sąlygomis.”

Kontingentai, i 
būti padengti socialiniu drau
dimu, pareiškiama Rekomenda
cijoje, yra ligos, motinystė, in
validumas, senatvė, duonos už
darbiautojo mirtis, nedarbas, 
netikėtos išlaidos ir susižeidi- 
mai darbo metu.

Kodas regomenduoja, kad li
gai pašalpos būtų mokamos ne
mažiau .kaip už 26 savaites, ir 
kad motinystės pašalpos būtų 
mokamos šešias savaites prieš 
gimdymą ir šešias savaites po 
to. Senatvės pašalpos turėtų 
būti mokamos vyrams virš 65 
metų amžiaus ir moterims virš

įstatymų leidimo ar 
įteisinimo veiks-

yra suprojektuotas, 
nurodoma Rekomen- 
Įžangoje, “atsižvel-

kitus kandidatus, kurie 
jums patinka. •

t J. Miliauskas
narys.

ir su
nuo iš-

sociali-

60 m. Nedarbo pašalpa — turė
tų būti mokama iki “tinkamas” 
darbas bus pasiūlytas apdraus
tam asmeniui. Pašalpos mokė
tinos ■ pagelbėti namams ypa
tingoms nelaimėms ištikus, ir 
taip pat drabužiams naujagi
miui, ir laidotuvėms.

Socialinė apdrauda turėtų 
padengti visus samdomuosius 
ir save-samdančius asmenis ir 
priklausomuosius nuo jų, iš ku
rių galėtų būti išlaikomos kon
tribucijos, nesudarant nepro
porcionalių administratyvių iš
laidų ir kuriems būtų galima, 
kaip Rekomendacijoje sakoma, 
“mokėti pašalpas su reikalin
ga medicinos ir samdymo pa
tarnavimų kooperacija 
tinkamu apsisaugojimu 
naudojimo.”

Kodas rekomenduoja 
nę pagalbą vaikų išlaikymui. 
Kur “Numatomas tikslas” yra 
paremti dideles šeimas, ar už
baigti numatytam vaikų auk
lėjimui subsidijomis per socia
linį draudimą, subsidijos turė
tų būti daugkartinės, mokėti
nos neatsižvelgiant į tėvų paja
mas.

Dėl medicinos priežiūros, Re
komendacijos įžangoje sakoma, 
“Dabar yra pageidautina, kad 
tolimesni žingsniai būtų daro
mi pagerinimui ir suvienijimui 
medicinos priežiūros, tokių pa
tarnavimų praplėtimui tarp vi
sų darbininkų ir jų šeimų, 
įskaitant ir kaimo gyventojus 
ir save-samdančiuosius, ir su
mažinimui neteisingų anomali
jų-”

Rekomendacijoje sakoma, 
kad medicinos priežiūra turėtų 
patenkinti individo priežiūros 
pareikalavimus — tiek gydy
muisi, tiek apsaugai — kuriuos 
suteiktų medicinos ir kt. pro
fesionalai, pasinaudojant visais 
patogumais suteikiamais medi
cinos institucijų.

Medicinos priežiūros tarny
ba, pareiškiama Rekomendaci
joje, turėtų padengti visus vi
suomenės narius, nežiūrint to, 
ar jie pelningai uždarbiauja, ir 
turėtų aprūpinti padengimą 
“kontraktais su nariais medici
nos ir pan. profesijų ir pasirū
pindama atitinkamų instituci
jų patarnavimais.”

Kodas rekomenduoja, kad 
patarnavimai turėtų būti ar 
tai vieši, ar socialiniu draudi
mu papildomi su socialinės pa
galbos bazę. Kur patarnavimas 
yra viešas, sakoma, kiekvienas 
turėtų teisę į visą teikiamą 
priežiūrą ir toji tarnyba turėtų 
būti finansuojama tam tikrais 
progresyviniais taksais, ar 
bendrais pajamų taksais. Kur 
socialinis draudimas yra patar
navimų bendrais pajamų tak
sais. Kur socialinis draudimas 
yra patarnavimų pagrindai, 
yra rekomenduojama visuome
nės parama kontribucijoms pa
didinti. O.W.I.

Daugiau Aukų
Nors Bazaras pasibaigė, 

bet dar grįžta blankos su 
aukomis.

Wm. Cherney 
kas), Rochester,

(Černiaus-

M. Weidila, 
,” -J. Stanley. Po 50c: F. Kur- 

kurie turėtų kulis, J. Labeika, P. Žirgu
lis, J. Druseikis, A. ‘Evans, 
V. Lastauskas. J. Vaitas, 
25c. Viso $7.50.

J. Mažeika, Pittsburgh, 
Pa. (bl. 147):

Po $1: A. Sherbinas, J. 
Purlikas. J. Mažeika, 75c. 
B. Urbonas, 25c. Viso $3.

J. Olas, Portland, Me., $1. 
Nuoširdžiai aukotojams 

dėkojam!
Laisvės Administracija

1O% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER I
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5.00
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10.00
5.00

5.00
30.52

100,00
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5.00
1.00

5.00
5.00
5.00

10.00
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1.00

1.00
20.00

10.00
5.00

10.00 
5.00 
5.50 
1.00

10.85

7.00 
20.00 
22.80 
15.00

1.23 
1.50

35.16
10.00
20.00

1.00 
3.00 
1.50 
5.00 

14.00 
5.00 
2.00

50.00
1.00

Mich. 
(50.00

bjauraus 
puslapius, 
savo skai- 
pornogra-

J. če
Maži

didvyriš- 
partiza- 
“bandi- 

juos kaip 
Iš pa-

ma-

kre-

Valen-
Viso 30.00

5.00
5.00 

110.00 
1.00 

50.00
2.00 
2.00

ALDLD J 
Viso 

). Jussius,

kad kaime
i namuose

ginkluoti ). Sakavičienė 
Paserpskis, 
Tumosa, K.
Matu šaitis

’ Priduota ižd. $7,612.72

širdingai ačiū už aukas. Prašome čekius ar money- 
orderius išrašyti iždininkės vardu—F. Pakalniškienė. 
Vokus siųskite Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas, 
419 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

L. Kavaliauskaitė, Fin. Seki*.

Kovo 12 d., 2 valandą po 
pietų, Mahers Halis svetainė
je įvyko mitingas reikale mai- 
nierių kompensacijos; pagal 
Pennsylvania valstijos taisyk
les, tai sužeistas mainierys 
turi gauti $18 į savaitę pašal
pos, bet įstatymai taip keblūs, 
kad sunku gauti. Buvo šaukta 
plačiai, bet mitingas buvo ma
žas. . .

Atskaita Dovanų Lietuvos Žmonėms 
Už Kovo Men., 1944

matyti, 
dėmesį į 

jų batlaižių 
Nesiduoda į- 

valstiečiai, 
• remia liau-

$276.25 perduoti Lietuvos Pa
gelbos Komitetui.

L. A. U. Kliubas turi komisi
ją išrinkęs, kuri renka aukas 
lietuviams raudonarmiečiams. 
Girdėjau, kad jau turi surin
kus $70. Gero pasisekimo ge
ram tikslui. Vienas iš Rengėjų.

Ko Moterys Bijo
Prieš išeinant traukiniui 

prie vagonų durų didelis 
susigrūdimas. Visi nori 
pirmieji pakliūti.

— Prašome nesigrūsti, — 
šaukia konduktorius, —lei
skite senesnėms ponioms 
pirma įlipti.

Po šių žodžių visos po
nios nuo durų pasitraukia.

juos puls, o patys puola 
priešą. Tokie veiksmai ro
do ne vien tik partizanų 
didvyriškumą, bet ir jų su
gebėjimą kovoti ir puikų jų 
karinį pasirupšimą. Parti
zaninis judėjimas Lietuvo
je išaugo į pavojingą oku
pantams jėgą, rimtai grasi
nančią jų užnugariui.

Iš aukščiau cituoto apra
šymo ryškiai matyti taip 
pat, kaip gyventojai remia 
partizanus ir su kokia ne
apykanta jie sutinka hitle
rininkų banditų baudžia
muosius būrius. SS ir'poli
cijos gaujos, kovodamos 
prieš partizanus, turi net 
būti pasiruošę bendriems 
valstiečių ir partizanų veik
smams. Atvykę į lietuvišką 
kaimą, hitleriniai žanda
rai pirmoje eilėje rūpinasi 
“būti pasiruošusiais vi
siems galimumams.”

Pereitų metų gegužės 22 
d. “Kario” numeryje ran
dame straipsnį apie vieną 
išgamą policininką Macke
vičių, kurį hitlerininkai už 
jo banditiškus veiksmus net 
apdovanojo nacišku garbės 
ženklu. Rašydamas apie šį 
okupantų samdinį, laikraš
tis kartu išsiplepėjo ir ke
letą įdomių faktų apie par
tizanų veiklą.

“Mackevičius, — rašo 
hitlerinis laikraštpalaikis,- 
drauge su grupe SS vyrų 
surengė banditų medžioklę 
artimiausiose savo tėviškės 
apylinkėse, kur raudonieji 
gaivalai išvystė ypatingai 
plačią veiklą. Vėliau į tas 
apylinkes dar buvo nusiųs
tas sustiprintas žandarme
rijos būrys. Aršiose kovose, 
kūriose Mackevičius ypa
tingai pasižymėjo, mums 
vėl pavyko likviduoti visą 
eilę banditų. Deja, ir mums 
nepavyko apsieiti be žymes
nių aukų.”

Birželio 12 d. numeryje 
laikraštis praneša apie tokį 
faktą:

Polizeifūhrer Litauen 
WYSOCKI

SS — Brigadenfūhrer 
und Generalmajor 

der Polizei.
(Lietuvos SS ir policijos 

vadas WYSOCKI) 
(SS brigados vadas ir poli
cijos generolas-majoras.)
Partizanų kova’ Lietuvo

je virsta tikru visos liaudies 
karu prieš okupantus. Savo 
žygiais partizanai suduoda 
skaudžius smūgius vokiečių 
užnugariui ir padeda Rau
donajai Armijai triuškinti 
Hitlerio kariuomenę, tuo 
priartindami Lietuvos išva
davimo valandą.
Maskva, 
rugpjūčio 30 d.

Shenandoah ir apylinkėj su
siorganizavo Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto skyrius. 
Kaip tai, pagelbėjimui jiems 
drabužiais, medikamentais ir 
kitokiais būdais, taipgi rinki- 
kimui aukų pasiuntimui dra
panų.

Paėmė krautuvę, 107 E. 
Center St., Shenandoah, suve- 
žimui ir sunešimui dovanų. 
Tuojau gavo užuojautą ir pri
tarimą nuo organizacijų ir at
skirų žmonių.

Kovo 10 d. West Mahanoy 
m ai n i erių b or d as už gyrė tą 
mūsų darbą. Užgyrė ir kitos 
pažangios draugijos. Bet kaip 
į tai atsinešė lietuvių katalikiš
kas kunigas, kuris turėtų mo
kinti žmones, kaip poteriai sa
ko: “mylėti kitą, kaip patsai 
save,” bet kunigas Karalius, 
kovo 12 dieną, bažnyčioj pa
reiškė : Kas turite gerų drapa
nų, tai neduokite, o kas turi
te prastas, tai jas galite duo
ti. Toliau pasakojo, kad tiesiai 
į Lietuvą nieko negalima pa
siųs. Bet mes, juk pasiunčiame 
lietuviams į Sovietų Sąjungą, 
kurie kovoja už Lietuvos lais
vę ir viso pasaulio laisvę, gi 
tie lietuviai dalį mūsų dovanų 
pasiunčia ir į Lietuvą, nes jie 
turi su Lietuvos partizanais 
ryšius.

Kodėl kunigas Karalius tu
rėtų būti priešingas tai Lietu
vių pagalbai? Ar tai taip jis 
myli lietuvius? Ar todėl, kad 
Hitleris veik trys metai jau 
žudo lietuvius, tai mes, Ame
rikos lietuviai, neturime nieko 
daryti, kad padėjus greičiau 
Lietuvą išlaisvinti? Jau Raudo
noji Armija, jos eilėse ir lie
tuvių pulkai, išvijo 1,000 my
lių nacius atgal ir vietomis iš
vijo už sienos, kaip padarė 
B'essarabijoj, tai netoli ir Lie
tuvos išlaisvinimas. Daugiau 
mes dabar surinksime drapa
nų, daugiau pasiųsime į So
vietų Sąjungą, tai greičiau jas 
ir gaus Lietuvos žmonės, nes, 
kaip tik hitlerininkus išvys, tai 
ir mūsų drabužius ten prista-

matėme, 
nepa- 
Todėl 
viso-

PAUL WHITEMAN muzikė
lis Blue Network radijo di
rektorius, sako, “Adam Skry
bėles galutinai papildo mano 
Pavasarinių Drabužių harmo
nijų!”

Dėlei tos Šaunios iSžiūros p. 
Whiteman neAioja Adam 

Executive skrybėlę už (7.60.
Kiti stiliai iki |10

policininkas 
š. m. balandžio 2 d. “Kaly
je” duoda tokį partizanų 
kovos ir valstiečių nuotai
kų vaizdą:

“Mes atvykome į kaimą 
B., kur mūsų žiniomis bu
vo pasislėpę raudonieji ban
ditai.

Iš vietos gyventojų be
veik nieko negalėjome suži
noti. Jie buvo tokie nekal
būs ir nedraugiški, kad iš 
jų veidų aiškiai 
jog mes esame labai 
geidaujami svečiai, 
buvome atsargūs ir 
kiems galimumams gerai 
pasiruošę. Apsistatę sar
gybomis ir patruliais ruo
šėmės pailsėti. Temstant, 
16:30 vai. išgirdome pavo
jaus šūvius. Mūsų kaimą iš 
visų pusių, lyg amaras, 
puolė banditai, šaukdami 
“valio!” Mūsų vadas, pa
prastai šaltas, kaip ledas, 
tučtuojau įsakė užimti po
zicijas ir laukti jo'įsakymo. 
Prislinkus banditams prie 
pat kaimo, vadas sušuko: 
“ugnis!” Iš visų keturių

Jau tūlas laikas Laisvėj nė
ra aprašoma mūsų kolonijos 
veikimas, rodos, kad čia nieko 
svarbaus ir neveikiama. Bet 
taip nėra, čia buvo daug gerų 
darbų nuveikta, tik jie neapra
šyti spaudoj.

Kovo 19 d., LDS 26 kp. ben
drai su L. A. U. Kliubu buvo 
surengę prakalbas ir vakarie
nę. Pelnas skiriamas lietuviams 
vaikučiams ir lietuvių raudon
armiečiams, kovojantiems So
vietų Sąjungoj už žmonijos 
laisvę.

Kalbėjo K. Petrikienė. Apie 
jos prakalbos turinį dienraščio 
skaitytojams nereikia'daug aiš
kinti, tai yra geriausia kalbėto
ja, kuri aiškiai ir suprantamai 
išrodė, kaip mes turime veikti, 
kad prisidėjus prie sumušimo 
barbariško hitlerizmo.

Gaupšienė, J. Ralinaitis, J. 
Balčiūnas, A. Abraitis, J. Sur
vilas, J. Kreivėnas, A. Ragut- 
skienė, A. Lukaitis, K. Paulau
skienė, J. Skiparis, J. Kudirka, 
M. Survilienė, Jok. Kirmelas ir 
J. Gražienė.

Po 50c: Jon. Kirmelas ir Ra_- 
lienė. Po 25c: M. Bubnienė.

Viso $90.25.
Už aukas rengėjai širdingai 

visiems ačiuoja, o dar širdin
giau paačiuos dovanas gavę lie
tuviai kovūnai ir vaikučiai.

Po to buvo skani vakarienė, 
kuri dalyviams patiko. Prie va
karienės paruošimo daugiausia 
darbavosi draugai: M. Panelis, 
kuris aukavo pusbačkį alaus ir 
pardavė 42 tikietus; K. Čiur- 
lis pardavė 35 tikietus, F. 
ziliauskas 10 tk., o kiti po 
žiau.

Bet, žinoma, daugiauęia 
dito priklauso, tai skaniai va
karienę pagaminusioms gaspa- 
dinėms M. Balčiūnienei, P. Ja- 
niūnienei, M. Lukaitienei ir pa
tarnautojoms B. Maziliauskai- 
tei, B. Skiparienei ir M. Mazi- 
liauskienei.

Vakarienei pirmininkavo J. 
Zaleckas, kuris pakvietė kelis 
dalyvius pakalbėti. Kalbos bu
vo malonios ir pritaikytos mo
mentui. Po vakarienei visi pasi
žmonėjo, pašoko. Už baro dirbo 
F. Muzikevičius, J. Skiparis, J. 
Kirmelas ir A. Lukaitis.

Pelno nuo vakarienės liko 
$236, iš tos sumos $50 paauko
ta Raudonajam Kryžiui, o $186 
pelno ir $90.25

“š. m. kovo mėn. polici
ninkas Zakis, vykdamas 
tarnybos reikalais į R. kai
mą, sužinojo, 
vieno ūkininko 
slapstosi trys 
banditai. Zakis pasikvietęs 
iš kaimyninės gelžkelio sto
ties penkis SS vyrus, už
puolė namą, kur slapstėsi 
banditai ir juos visus nuko
vė.” “Darbas buvo ypatin
gai sunkus ir pavojingas” 
— pabrėžia okupantų laik- 
raštpalaikis.

Tokie pranešimai, kurie

S. m. pavasarį ir vasarą 
visoje Lietuvoje išsivystė 
masinė kova prieš išveži
mus į Vokietiją. Vis nauji 
būriai vyrų, vengiančių 
mobilizacijos į hitlerinę ka
torgą, stojo į ginkluotą ko
vą prieš okupantus. Šį fak
tą priversti pripažinti ir 
patys okupantai.

Vienoj savo kalboje, pa
sakytoje š. m. birželio m. 
22 d. policininkams, Lietu
vos SS vadas Wysocki taip 
išsireiškė:

“Tegul nemano tie gaiva
lai, kurie vengia darbo 
prievolės ir geriau užsiima 
banditizmu, kad mes jų 
nerasime. Jie ilgai miškuo
se neišsilaikys.”

Vokiškųjų galvažudžių 
vadui, žinoma, daug leng
viau buvo pagrasinti, negu 
savo grasinimus įvykdyti. 
Hitleriniai okupantai yra 
bejėgiai prieš didvyriškuo
sius . partizanus. Mūsų 
liaudies keršytojai be gai
lesčio naikina ir naikins 
okupantus ir jų sėbrus.

Ypatingai malonu skai
tyti policininkų laikraštyje 
dažnus SS vado Wysocki 
nekrologus apie gausingus 
partizanų nudėtus esesinin
kus ir lietuvius išdavikus.

Tokie nekrologai visuo
met prasideda taip:

“Kovoje prieš teroristus 
ir pogrindžio gaivalus, ei
dami tarnybos pareigas, žu
vo karių mirtimi, ištikimi 
savo darbui SS ir policijos 
tarnautojai...”

Po to seka sąrašas nudė
tų niekšų. Po sąrašu — pa
rašas vokiečių kalba:.

Der SS und

85.00 
2.00 

17.25 
5.00 
1.00 
1.00 

10.00

Po prakalbų viršminėtam 
tikslui buvo renkamos aukos. 
Aukavo sekamai:

Po $10: M. Panelis ir K. 
čiurlis.

Po $5: 
Zavišius, J 
Pinskas, A, 
liauskas, J 
Česnauskas.

P. Janiūnas $4.00.
Po $2: J. Zaleckas, K. Radu 

šiene,' J. Jurkevičius ir A. Tra 
kimienė.

Po $1: S. Ambrazas, B. Stun- 
gurienė, A. Kazakevičius, O

Okupantų Spauda apie Par 
tizaninį Karą Lietuvoje

21.00 
1.00 
5.00 

Y. 5.00 
5.00 

Calif.
53.45 
1.50

kampų prapliupo kulkų lie
tus. Banditai atsakė ura
ganine kulkosvaidžių ugni
mi. Ilgi ugnies liežuviai 
raižė orą. Miškas traškėjo 
per ištisą naktį. Banditai 
slinko pirmyn ir mūsų pa
dėtis pasidarė gan kritiška. 
Tada į kautynių vietą at
vyko mums pagalbon I bū
rys, kuris bandė užeiti ban
ditams į užnugarį. Tada 
bolševikai ėmė trauktis. 
Kaip mums vėliau paaiškė
jo, banditų buvo apie šim
tą, jų tarpe buvo ir kelios 
moterys, matyt, sanitarės.”

Šis aprašymas labai ryš
kiai rodo, kokios stambios 
kovos wyksta Lietuvoje su 
partizanais. Partizanai, 
kaip aiškėja iš to aprašymo, 
gerai apginkluoti ir stojo į 
atviras kautynes su SS ir 
policijos gaujomis. Dar la
biau: jie nelaukia, kol oku-

A. Jurevičius, Minersville 
nauską)

Geo. Shimaitis, Montello,
Po $5: Ant. Čerkosas, 
taitis. Pundelių Fondui-

Dėl pagalbos lietuviams, tai 
kiek patyriau, tai P. Kvalkaus- 
kas atvežė daug labai gerų 
drapanų iš Lost Creek. Auka
vo drapanų: Medeliuskienė, 
Saliukienė, Vinkleris, V. Ku- 
ciukas, P. Vaišnora ir kiti. 
Daugiausiai darbuojasi drapa
nų surinkime K. Naravas, A. 
Naravienė, F. čižaūskas, J. 
Kavaliauskas, Kavaliauskienė, 
M. ir S. Kuzmickai. Dirbkime 
visi, tai vaisiai bus geri.-

Pundelių Kom. iždas 
Liet. Darb. Progresyvių Kliubas,

Elizabeth, N. J., (Paulauskas) 50.00
Per Am. Dem. Liet. Tarybų (K. Petrikienę) 270.00 
Frances Vitkauskienė, Ossining, N. Y. 
ALDLD 136 kp., Kearny, N. J. (F. Shimkienė) 
ALDLD 207 kp., Hart, Mich. (J. Chesnius) 
L. Šilabaitis, Brooklyn, Conn.
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 
J. Stanclis, Torrington, Conn. 
Stanley Poška, Maywood, Ill. (bl. 339):

Po $5: Jan Witorto ir Kostas Damalaks. Po $2: 
Frank Mišeika, Walter Urbuniaviče, Viktoras 
Kaspariūnas, Stanley Poška. Po $1: Jan Gel- 
gautas, S,. S. Umbras, Antanas Andrews, M. 
Staras, A. Starewich, Valeria Kuturis, John 
Grigas, Dom. Rymsho. Viso 26.00

Nuo L. Gudzin, LDS 18 kp. nariai, Schenectady,
N. Y. Po $1: P. Ramonas, J. Sargelis, J. Ša
tenus, M. Gudzin, J. Baleviče, F. Sargelis, A. 
ir L. Gudzin, A. Kriunas. Po 50c: A. Verbilis, 
B. Burke, A. ir M. Kumietis. Viso

Nuo Bendro parengimo B’klyne (A. Mureika) 
Nuo J. Kazlausko, Hartford, Conn.:

Po $5: LDS 79 kp. ir C. Akscin. Viso 
J. Vaivada, Rochester, N. Y . . 
S. Umbrosas, Oregon City, Oregon 
Juozas Shopis, New Britain, Conn. 
Nuo J. K. Navalinskienės, Binghamton, N .Y.

(Koresp. tilpo)
Eva Mathis, New York City, N. Y. 
Juozas Žemaitis, Brooklyn, N. Y. 
J. Graibus, Carle Place, N. Y. 
LDS 127 kp., Chicago,/Ill. (J. Stalioraitis) 
Nuo M. Tenikait, .E. St. Louis, Ill. (kor. tilpo) 
J. Jesas, S. Windsor, Conn.
Jurgis Silks, Wethersfield, Conn.
Nuo A. Bimbos (surinkta per prakalbas New

ark, N. J.) 110.25
Nuo M. Kulikienės, So. Brooklyn, N. Y. (LDS 
. 50 kp. parengime) 29.03
Nuo G. Jamison, Livingston, N. J. (kp. susirink.): 

LDS 47 kp. $5; A. Palson $2. Po $1: J. M. 
Gričiūnai, S. Yurewitz. Po 50c: G. A. Jamison, 
Sophia Tyliūnas. Viso 10.50

W. Deksnys, Stamford, Conn.
A. Pakarklis, Athol, Mass.
Adomas Pakrosnis, San Leandro, Calif, (per K 

B. Karosienę)
LDS 21 kp. nariai, Detroit, (J. Servinskas) 
Nuo I. Klevinsko, Scranton, Pa. (laike LLD 3!

kp. parengimo.) Po $1: A. Runas, P. Pėstinin 
kas. Po 55c; L. Truikis, H. Jurgelevičienė, M. 
Vinskus, D. Šlekaitienė, K. Genys, M. Kunse- 
vičicnė, J. Antanaitis. Smulkių $3.44. Viso 8.94 

Lietuvių Moterų Kliubas, Gardner, Mass.
(M. Slekiene) 10.00

LDS 22 kp., Chicago Heights, Ill. (A. Bckcza) 5.00
Mary Bender, Herrin, Ill. 5.00
A. Vitkus, Baltimore, Md. 7.50
M. Barnett, Hartford, Conn. 2.00
A. Sinush, New York City, N. Y. . 2.70
Laisvės Choras, Hartford, Conn. (John Kazlau) 20.00 
A. Krasnickienė, So. Coventry, Conn. 2.50
Nuo P. Bečio, Great Neck, N .Y. (per Kupčins

kų parę) 44.50
Nuo V. Barkausko, Oakville, Conn. (LDS 31 kp.

susirinkime) Po $1: T. Visockis, P. Puodžiūnas, 
P. Žiūraitis, J. Samoska, A. Krulius,. J. Kuli
kauskas, J. Žemaitis, T. Dubauskas, V. Bar
kauskas, V. Žemaitis. Po 50c: O. Genevičienė, 
V. Kulikauskas. Viso 11.00

Lietuvių Moterų Apšvietos Kl., Los Angeles, Cal.
(A.- Levanienė)

Kastantas Gagas, Brooklyn, N. Y. 
Nuo Andriaus Gudausko, Georgetown, Ill.:

A. Gudauskas $3, K. Sarapinas $2. Po $1: A 
Latoža, K. Gudalauskas. Viso

Pranas Marcinkevičius, Great Neck, N. Y. 
ALDLD 25 kp., Baltimore, Md. (S. Mack) 
J. Bučionis, Middletown, Conn.
M. Matulevičius (LDS 1 kp.), Brooklyn, N. Y. 
Petras Žukas, Brooklyn, N. Y.
Brooklyn Liet. Moterų Apšvietos Kliubas

(O. Depsienė)
Aukos surinkta Hartford, Conn, laike D. M. Šo 

lomsko prakalbų 86.00
Aukos prisiųstos per V. T. Jokymą, New Britain, 

Conn. Po $5: J. & E. Malinauskai, M. Saba
liauskienė, F. Gardauskas, V. ir E. Valley, V. 
ir V. Jokymai. Po $2: A. ir K. Rameičiai, J. 
Ambrose, J. Aukšiunas. Po $1: J. J. Gerdis, 
J. Shebeda, dd. Šiopiai, F. Micky. Viso 35.00 

Aukos prisiųstos per J. Kalveli, Bridgewater,

Prieš mane guli keli eg
zemplioriai okupantų lei
džiamų laikraštpalaikių lie
tuvių kalba. Negalima be 
pasibjaurėjimo pažiūrėti į 
tuos šlykščius lapelius, ku
riuos hitlerininkai leidžia 
mūsų tautiečiams apgauti 
ir apkvailinti.
Štai, savaitraštis “Karys”. 

Jį leidžia Vilniuje gestapo, 
specialiai “savisaugos da
lių” policininkams — tiems 
išgamoms, kurie pardavė 
vokiškiesiems budeliams sa
vo sąžinę ir savo tautą.

Žiūrinėju to 
laikraštpalaikio 
Kuo jis maitina 
tytojus? Politine 
fija, ištisai perspausdinta 
iš hitlerininkų laikraščių.

Tačiau visame šitame dvo
kiančiame šlamšte, kuris 
sudaro “lietuviškojo” laik
raščio turinį, labai dažnai 
pasitaiko ir tokių rašinių, | pantų žandarmerijos būriai 
kurie mums vis dėlto labai 
vertingi. Ypatingai “Ka
rys,” kaip policininkų laik
raštis, dažnai skelbia ko
respondencijas apie kovą su 
“banditais” — taip hitleri
ninkai vadina partizanus. 
Tie pranešimai ryškiai ro
do, kad partizanų judėji
mas Lietuvoje įgijo labai 
platų pobūdį ir kad jis re
miamas plačiausių Lietuvos 
masių.

Partizanų kova pradėjo 
augti Lietuvoje ypatingai 
smarkiu tempu po hitleri
ninkų armijos katastrofos 
prie Stalingrado. Istorinis 
Raudonosios Armijos lai
mėjimas prie Volgos tvir
tovės pakėlė lietuvių pasiti
kėjimą savo jėgomis ir su
stiprino jų pasiryžimą su 
ginklu rankose kovoti už 
Lietuvos išlaisvinimą.

“Priešvalstybiniai gaiva
lai ir įvairūs raudonieji 
banditai pakelia galvą, ma
nydami, kad artinasi jų 
laikas, — rašė “Karys” po 
vokiečių kariuomenės su
triuškinimo prie Stalingra
do. — Mes mokėsime nu
mušti jų ūpą.”

Tačiau didvyriškieji Lie
tuvos partizanai 
nelabai kreipia 
okupantų ir 
grasinimus, 
gąsdinami ir 
kurie aktyviai 
dies keršytojus

Štai vienas

praeina per drakonišką 
okupantų cenzūrą, rodo, 
kad partizaninis judėjimas 
Lietuvoje taip išsiplėtė, jog 
patys hitlerininkai jau ne
belaiko galimu tylėti apie 
tai. Veltui kruvinieji oku
pantai ir jų batlaižiai sten
giasi apjuodinti 
kuosius Lietuvos 
nūs, vadina juos 
tais,” vaizduoja 
patamsių gaivalus 
čių okupantų rašinių,'Ku
riuos mes plačiai pacitavo
me anksčiau, aiškiai maty
ti, kad Lietuvos žmonės ak
tyviai remia partizanus, 
mūsų liaudies keršytojus, 
slapsto juos ir su atvira 
neapykanta sutinka esesi
ninku baudžiamuosius bū
rius, kurių eilėse pasitaiko 
ir neskaitlingų lietuvių iš
sigimėlių. Pats “Karys” 
viename straipsnyje atvirai 
rašo:

“Mes žinome, kad dauge
lis į mus žiūri su panieka 
ir net su neapykanta. Ta
čiau mes tos neapykantos 
nebijome. Mes nutarėme ei
ti Adolfo Hitlerio nužymė
tu keliu, ir savo nutarimą 
vykdysime iki galo.”

Komentarai prie tos “de
klaracijos” nereikalingi.

Esesininkų ir policijos 
gaujoms, nežiūrint stambių 
pajėgų panaudojimo, nie
kur nepavyksta likviduoti 
partizanų veikimo centrų 
arba bent nusilpninti jų 
veikimą.

“Ligšiolinis patyrimas— 
rašė “Karys” praėjusią va
sarą, — parodė, kad raudo
nieji patamsių gaivalai ne
pasiduoda ir stengiasi nuo
lat išplėsti savo veikimą. 
Neretai pasitaiko, kad tose 
vietose, iš kurių banditai 
lyg ir buvo išvyti, vėl pasi
rodo net stambesnės jų gau-

Mass. Po $5: LLD 71 kp., I. Katilis, S. Kirslis, 
J. Kalvelis. F. Kazeliūnas $2. Po $1: V. Zmu- 
din, K. Peslis, A. Mažuknas. G. Petrauskas 50c.

Viso 25.50
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass. . 7.00
A. Kalakauskienė, Brooklyn, N. Y. 3.00
J. K. Navalinskienė (per F. Šimoliūno laidotu

ves), Binghamton, N. Y. 31.00
Supreme Lodge of Lithuanians of America, Br.

2, 142, McKees Rocks, Pa. 25.00
Liudvikas Šilabaitis, Brooklyn, Conn. (F. Kazi- 

liūnas) 10.00
Walter Skipitis, Brooklyn, Conn. (F. Kaziliūnas) 20.00
Liet. Amerikos Piliečių Kl., Brooklyn, N. Y.
Prane Belskienė, Brooklyn, N. Y.
Moterų Pažangos Kliubas, Detroit, Mich. (T 

Ginaitienė)
Uršulė Bagdonienė, Ypsilanti, Mich.

Pa. (per J. Rama
-3.50

Mass, prisiuntė:
Geo. Šimaitis, J. Vai-
Pergalės Dienai $4.50.

19.50 
2.00 
1.00

Hts., III.
5.00

21.20
L. Grikš- 

Viso’ 25.00

Pranas Varaška, Brooklyn, N. Y.
J. Gasparaitis, Hillside, N. J.
Gussie Gottesman, Brooklyn, N. Y.
Nuo J. Steponaičio, Brooklyn, N. Y.:

Po $5: Dr. Martin Luther Drg. ir 
kuopa.

ALDLD 2 kp., So. Boston, Mass. (' 
koresp. tilpo)

P. & E. Siauriai, Brooklyn, N. Y.
O. Višniauskienė, Brooklyn, N. Y.
Constantin ir Julia Anskiai, Brooklyn, N 
Frank L. Zerega, Brooklyn, N. Y.
ALDLD 145 kp. parengime, Los Angeles,

M. Bush)
K. Reklaitė, Maspeth, N. Y.
ALDLD Moterų Kuopa, Worcester, Mass 

Sukackienė)
Nuo M. Valentine, Danielson, Conn.: 

Po $10: W. Skipitis, L. Šilabaitis, M. 
tine.

Harry Janolcwicz, W. Elizabeth, Pa.
P. Šlajus, Chester, Pa.
J. Stupur, Portland, Ore. (koresp. tilpo) 
Mary Kreivėnienė, Brooklyn, N. Y. 
Leon Stakėnas, Scottville, Mich.
K. Sinkevičiūtė, Ulster Park, N. Y.
Viktoras Petraitis,. New York City, N. Y.
Ad. Totorėlis, Hartford, Conn. (W. Brazauskas) 5.00 
Lietuvių Kultūros Draugystės, Chicago

(B. Gotch)
V. Zelin, Kearny, N. J. (koresp. tilpo)
Per A. Bimbą: Brooklynietis J. J. $20, 

tas, Jamaica $5.
Velionio Kapičiausko atminčiai nuo jo draugės, 

Binghamton, N. Y. (Nelesh) ,
LDS 117 kp., Auburn, Ill., (K. Totorius) 
Bruno Thomas, New Kensington, Pa.
S. Rogers, Edgewater, N. J.
K. Tamošiūnienė, New Kensington, Pa. (J. Ye- 

sadaviče)
ALDLD 55 kp., Ridgewood, N. Y. (nuo Geo. Ber- 

. not, išleidžiant Sakalauską) 12.00
J. Norwick, Detroit, Mich. 10.50
Ohio Liet. Vienybės konf. vasario 27, surinkta 

(vardai tilpo)
Petronėlė Smolskienė, Brooklyn, N. Y.
Moterų Dienos minėjime, Waterbury,

(M. Meison)
J. Ragauskas, Shelton, Conn.
Jack Terner (Julia Daukus), Detroit,
John & Julia Daukus, Detroit, Mich.

35.00)
Ona Marozienė, Waterbury, Conn.
J. A. Pilky, Hartford, Conn, (vardai tilpo)
L. Grikštas, Jamaica, N. Y.
A. Daugėlienė, Richmond Hill, N. Y.
Mrs. Rasimavičienė, Brooklyn, N. Y.
LDS 126 kp., Woodbury, Conn.
LDS 76 kp., Chicago, III. (susirinkime $8):

Po $1: A. Drigotienė, P. Klijūnienė, O. Blaškie 
nė. Vėliaus dd. G. ir A .Čepai davė $5. M. Sa 
kalienė prisiuntė viso 13.00
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Naujosios Anglijos Pažan 
giųjų Lietuvių Domei!

(Tąsa)
Žvangindamas kardą, kuris vilkosi že

me, kaip austrų husarų, Dzebekas įbė- 
go į žandarų viršininko kabinetą.

— Turiu garbę... — Dzebekas užsi
čiaupė pamatęs, kaip staiga persikreipė 
Vronos veidas.

Laikydamas rankose atsišaukimą, ka
pitonas pasikėlė iš už stalo. Dzebekas ne
žinojo, ar Vrona juokiasi, ar jo lūpos 
mėšlungio tampomos.

— Kas tai yra?
— Turiu garbę pranešti, pone virši

ninke, ką mano agentai ką tik man pra
nešė. Dar rytą kažkokie žmonės išlipino 
tuos lapelius kartu su kinematografų 
afišomis... Leiskite pastebėti, pone vir
šininke, vienoje pusėje jūsų įsakymas, o 
kitoje — atsišaukimas. Jie taip ir išlipi
no: kur patogiau — atsišaukimą, o kitur 
— įsakymą... Paskui, drįstu pranešti, 
kažkoks vaikigalis, maždaug dešimties 
metų, bėgo centrinėmis gatvėmis su mū
sų laikraščiu, mėtė tuos lapelius ir šau
kė: “Skaitykite štabo įsakymą!” Kada 
sargybiniai perskaitė ir susigriebė, tai 
jo ir pėdos ataušo... Taip, drįstu praneš
ti, fabrike ir stotyje nežinomi asmenys 
platino tuos lapelius.. Aš jau suėmiau 
visą spaustuvę. Tačiau, išskiriant mūsų 
medžiagą, ten nieko nerasta. Be to, ten 
yra du pepesininkai, o jie galvas guldo, 
jog pas juos niekas negalėjo spausti. 
Greičiausiai, jie turi savo mašiną!

— O iš kur jie gavo įsakymą?
— Drįstu pranešti, ne kur kitur, kaip 

Valdyboje. Ten jie stačiai ryšuliais ko
ridoriuj suversti. Kiekvienas, kas norė
jo, galėjo pasiimti.

Vrona žengė du žingsnius prie vach
mistro. Dzebekas tiek pat atbulas pasi
traukė.

— Klausykite, jūs! Sukčiau! Aš jums 
daviau mundurą ir laipsnį, bet aš pa
karsiu jus, prieš tai dar liepęs įkirsti 
šimtą rykščių, jeigu jūs nesuseksite viso 
šito! Štai tūkstantis markių. Surinkite 
visas savo atmatas ir nesirodykite be tų, 
kurie tuos lapelius atspaude... O jeigu 
tai padarysite — podporučiko laipsnis 
ir tūkstantis markių! Prisiekiu dievu, aš 
nusikalstu garbei! Toks chamiškas snu
kis nevertas karininko antpečių. Bet jūs 
gausite juos, jeigu nenorėsite patekti į 
kartuves... Nesugalvokite su pinigais pa
bėgti — aš jus ir žemėse rasiu. Marš!

Dzebekas sučiupo pinigus ir taip vik
riai apsisuko, jog kardas pasipainiojo, ir 
vachmistras, sukniubęs, vos neišvirto. 
Sugriebęs kardą, jis iššoko į koridorių.

— Tai štai už ką tavo vyrą išsiuntė į

frontą, — sušnibždėjo Liudvika.
— Šviesiausioji ponia! Prašau jūsų! 

Jūsų kojas išbučiuosiu... Ponas grafas 
jums viską padarys... Išgelbėkite jį, — 
raudojo Pranciška, apkabinusi Liudvi
kos kelius.

— Tuoj einu pas grafą. Nurimk, 
Pranciška, — pasakė Liudvika. Vengda
ma maldaujamo iškankintos moteriškės 
žvilgsnio, ji greitai išėjo iš kambario.

— Kas ten? Ach, tai tu, Liudvika! At
leisk man, bet aš turiu labai daug dar
bo. — Edvardas padėjo ant stalo lauko 
telefono ragelį.

Jo kabinetas buvo paverstas į štabą. 
Ant stalo — du telefonai. Ant sienos 
—krašto žemėlapis, raudonomis ir juo
domis vėliavomis nusagstytas. Kardas ir 
revolveris gulėjo ant sofos.

— Eddi, vieną minutę... Aš prašau ta
ve padaryti man vieną dalyką...

— Sakyk, Liudvika. Tu žinai, kad tau 
viską padarysiu.

Suskambėjo telefonas. Edvardas paė
mė ragelį.

— Taip, aš. Kas? Pavlodzėje sukili
mas? Kas tokio? Stotyje susišaudymas? 
Tuoj sužinokite, kas ten yra... Būtinai... 
Visus sukelti ant kojų... Tuoj atvyksiu... 
Kas? Vokiečių ešalonas?... Atsiųskite 
vieną būrį sodybos saugoti, Taip. Tuoj 
vykstu!

Įsiutęs Edvardas sviedė ragelį ant 
stalo- i.

— Kas atsitiko, Eddi?
Mogelnickis skubiai juosėsi diržą, prie 

kurio kabėjo kardas ir revolveris. Jo 
veidas buvo niaurus.

— Maži nemalonumai. Mes viską pa
šalinsime... Greitai čia bus Vladislovas 
su kavalerijos būriu. Nesijaudink, ma
no džiaugsme, viskas susitvarkys. Dėl 
viso ko būkite pasiruošusios išvykti... 
Aš paskambinsiu iš štabo. Na, viso ge
riausio!

— Eddi, o mano prašymas?
— Atleisk, tu jį vakare pasakysi...
— Bet tada jau bus vėlu. Aš prašau 

tave, Eddi, maldauju.... Padaryk tai dėl 
manęs — paleisk Juozapo sūnų! Man net 
baisu pasakyti, tačiau jį rengiasi šią
nakt sušaudyti,

Ji užstojo jam kelią.
— Ak, štai kas? Na, šito negalima pa

daryti! Tai pavojingas žmogus. Ir iš vi
so, mano brangioji, nesikišk į tuos rei
kalus. Aš skubu, Liudvika.

— Maldauju tave, Eddi! Padaryk tai7 
dėl manęs... Ar girdi? Maldauju! — Ji 
apkabino jį per pečius ir meiliai prisi
glaudė.

ALDLD 7-to Apskričio Reikale
Brangūs draugai ir drauges, 

šios apylinkės keturios koloni
jos, kaip tai: Lowell, Law
rence, Nashua ir Haverhill vėl 
bendrame darbe.

Šį kartą mes rengiame la
bai šaunų BANKIETĄ, sekma
dienį, balandžio 16 dieną, pra
džia 2 vai. popietiniame lai
ke, Lowellio Lietuvių Piliečių 
Kliubo patalpose, 338 Central 
St., Lowell, Mass.

Šių keturių miestų LLD kuo
pos, su pagelba visų demokra
tiniai nusiteikusių lietuvių, pri
valo stengtis skaitlingam daly
vavimui. Visų mūsų lygi už
duotis, kurią uždėjo ant mūsų 
pereito j metinėj konferencijoj 
Literatūros Draugijos Septin
tasis Apskritys,

Gi šios keturios kolonijos 
nusitarė, jog patogiausia vie
ta žieminiam sezone parengi
mui bus Lowellis. Ir mes pildo
me tą tarimą.

Taigi, dabar mes visais ga
rais rengiamės turėti geriausį 
bankietą — gražiausiam pa
rėmimui ir sustiprinimui finan
siniai savo mylimos seniausios 
kultūrinės draugijos 7-to Aps
kričio iždo.

Draugai ir draugės, dabar 
karo laikas. Kitokį laiką gyve
namo negu kada pirmiau bu
vo. Dėlei yisokių priežasčių va
sarinių didelių piknikų nebe
galime turėti, kas duodavo 
mūsų organizacijoms gražius 
pelnus. Bet ir ten mes turė
davome iš visur suvažiuoti, 
kad padaryti pelno. O reika
lų dabar mes turime daugiau 
negu jų kada nors turėdavo-

me pirmiau. Bet su tuščiu iž
du, kad ir su geriausiais no
rais, nieko nepadarysi.

Reikia pinigų uždirbti ir jų 
turėti tiems dideliems darbam, 
kurie šiandieną kyla iš mūsų 
demokratinių organizacijų.

Mes puikiausiai sustiprinsi
me savo apskritį finansiniai, 
jeigu, apart šių keturių kolo
nijų, dar turėsime svečių ir iš 
tolimesnių miestų.

Draugai ir draugės, — kai
po šio garbingo apskričio pir
mininkas ir kadangi pas mus 
yra rengiamas šis parengimas, 
tai, apart tos didelės naudos 
pačiam apskričiui, man būtų 
labai malonu jus čia susitikti, 
balandžio 16 dieną.

Nėra nei kalbos dėl šių ke
turių miestų: Haverhill, Na
shua, Lawrence ir Lowell gra
žaus kooperavimo, bet tai ne
būtų dar pilno kermošiaus, jei
gu neturėtumėm svečių ir iš 
kitur — platesnės Bostono 
apylinkės.

Tikiu, kad draugai mus ne- 
suvils ir todėl laukiame tos 
smagios dienos. Iš savo pusės, 
mes rengėjai užtikriname sve
čius, kad už $1.50 bilieto kai
ną kiekvienas bus pilnai pa
tenkintas, nes už tą kainą įeis 
viskas: skaniausi valgiai, ko
kius tik mūsų gabiausios gas- 
padinės moka pagaminti ir pa
kankamai išsigerimo. Be to, tu
rėsime ir įvairią programą, 
kuri susidės iš gražių dainų ir 
trumpų — momentui tinkamų 
— prakalbėlių. Tad ir prašo
me visokio talento draugus bei 
drauges dalyvauti šiame ban
kiete ir ideališkai pasitarnau-

ti apskričio naudai. O mes ži
nome, kad ALDLD 7-to Aps
kričio ribose yra nemažai gra
žaus talento, nes apskritys sa
vo ilgų metų gyvavimu gražiai 
prirengė kultūrinę dirvą, ku
rioje dygo, augo ir išbujojo 
gražūs dailės vaisiai. Dabar 
būtų malonu pasigrožėti.

Nors čia nei vieno ypatingai 
nesuminėsiu, bet, spėju, atsi
ras dainininkų, kurie man pra
neš, jog sutinka mūsų bran
giai LLD organizacijai pasitar
nauti rengiamam bankiete.

Draugės Gicevičiutės — Em
ma ir Rūta — iš Bedfordo, tai 
mūsų artimi kaimynai, jau pa
sižadėjo dainuoti ir pianu 
skambinti.

Laukiu prielankaus prane
šimo iš Norwood© dainininkų 
grupės. Mes jau daug kam au- 
kavomės, pasiaukokim ir šiam 
svarbiam tikslui.

Dėlei įvairių komplikacijų 
specialių kvietimų nedarome, 
bet tikimės liuosnoriško pasi- 
tarnavimo. Ir gražiai paačiuo- 
sime dainininkams ir visiems 
svečiams, varde apskričio tik 
tuomet, kuomet darbą gražiai 
užbaigsime.

LLD 7-to Apskričio 
Pirmininkas,
J. M. Karsonas.

Nashua, N. H

(Bus daugiau)

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

t

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

čia gyvuoja katmilinės unijos 
405 lokalas, turi 3,000 narių, 
kuriems iš algos kas savaitė iš
skaito po 25c. Unija yra labai 
reikalinga ir geras dalykas, nes 
darbininkai daro su kompanija 
kolektyviai, bendrai sutartis, o 
ne taip, kur unijos nėra, tai bo
sas daro su darbininku, ką jis 
nori.

Unija yra iškovojus kiekvie
nam darbininkui vieną savaitę 
vakacijų su alga. Pirmą metą 
vakacijų metu gauna $13 į sa
vaitę, o vėliau daugiau.

Bet vis dar randasi darbinin
kų, kurie nepriguli, kurie nesu
pranta organizacijos reikšmės, 
yra ir lietuvių. Tokis nusista
tymas, tai negeras, reikia vi
siems organizuotis. V.

NOTARY 
PUBLIC

Skaitytojų Balsai
SLA Iždas Nereikalingai Yra 

Eikvojamas
Nėra kitos tokios lietuvių 

pašelpinės organizacijos Ame
rikoje, kad būtų taip organi
zacijos iždas eikvojamas, kaip 
kad yra daroma SLA. Tas iž
do eikvojimas nėra reikalin
gas, nes nieko bendro neturi 
su organizacijos gerove, bet 
grynai yra reikalingu pašali
nei politikai ir politikieriams. 
Tą politikierių skymą nebus 
lengva panaikinti, nes jau se
nas laikas, kaip yra įsigyve
nęs, — tas eikvojimas nerei
kalingai SLA iždo. Atrodo, kad 
niekas nebando sustabdyti;

mylių tolumo nuo SLA Cen
tro ir SLA iždo. Ar pamisli- 
nai, SLA nary, kiek tai tūks
tančių dolerių išmokėta dėl va
žinėjimų, už laiką, keliones, 
viešbučius ir “smulkias” išlai
das! Tos kelionės tankiai pa
sikartoja, — jeigu ne iždinin
kas važiuoja į New Yorką, tai 
sekretorius važiuoja į Chica- 
gą ir vis viena išlaidos didelės, 
o, apart išlaidų, kiek tai viso
kių neparankumų susisieki
mais, kas ir padaro nemažai 
nuostolių ir nemalonumų kuo
pose ir Centre. Ar tas viskas 
yra reikalinga? Nėra Susivie
nijime buvusio viršininko, ku-

vietoje daryti ekonomiją Su-I riam hutų išmokėta tiek tūks-
sivienijime, tai yra jieškomas 
būdas, kaip narius apkrovus 
mokesčiais! Paimkime nors 
kelius pavyzdžius ir pažiūrė
kime, ar SLA gerovė reika
lauja tų išlaidų, ar Susivieni
jimo politikieriai? SLA prezi
dentas ir kiti Pild. Tarybos 
nariai važinėja po įvairius 
miestus ir konferencijas ne 
SLA reikalais, bet SLA tas iš
laidas turi padengti iš SLA 
iždo; tos išlaidos susideda iš 
šimtų dolerių, sumokėtų per 
visus SLA narius.

Paimkime ir kitą pavyzdį: 
SLA iždininkas K. Gugis, ku
ris eina pareigas per 14 me- 
tų, gyvena Chicagoje, kuris 
niekados negalėjo SLA iždą 
tenai persikelti, bet eina iždi
ninko pareigas per tuos ilgus 
metus, būdamas apie 1,000

tančių, kiek jau yra išmokėta 
p. Gugiui. Rodos, turėtų susi
prasti ir perkelti iždininką ar
ti Centro, bet politika neturi 
akių k* jausmų, tai politikie
riai, tuomi pasinaudodami, ir 
verčia SLA narius būti “San
ta Glaus” ir užlaikyti tokį iž
dininką ant visados.

Eikime dar toliau, pažiūrė
kime į pastoviąsias komisijas. 
Paimkim Kontrolės Komisiją: 
Kontrolės Komisija per pas
kutinius kelius metus visados 
sykiu sėdi Pild. Tarybos posė
džiuose. Griniui pirmininkau
jant, ta komisija visados sė
dėdavo Pildomosios Tarybos 
suvažiavimuose, kad pateisin
ti save prieš Seimo delegatus 
už sudarytas dideles išlaidas. 
Sudarė priežastis, būk darė ty
rinėjimą dėl $45,000, išleistų

■ remontui buvusio Vienybės 
į namo. Tai buvo labai lengva 
p. Griniui išsisukti nuo pasi
aiškinimo dėl padarytų didelių 
išlaidų per tą Kontrolės Komi
siją. Dabar Valadka, Dargis ir 
tą patį daro ir kas bus jų iš
kepta, tai tik seime sužinosi
me, bet dabar žinoma, kad iš
laidos yra sudarytos didelės. 
Kyla klausimas, kodėl Kontro
lės Komisija turi laikyti susi
rinkimus sykiu ir visados su 
Pild. Taryba? Kas yra blogo 
Susivienijime, jeigu Kontrolės 
Kom. yra priversta laikyti tuos 
tankius susirinkimus? Kam 
SLA pinigai mėtomi?

Čia tik pora pavyzdžių pa
žymėjau, kad nereikalingai 
yra SLA iždas eikvojamas, bet 
kur tik nepasisuksi, visur gali 
patėmyti trūkumą geros tvar
kos. Susivienijime reikalinga 
tvarka; tą tvarką turime mes 
patys, SLA nariai, padaryti. 
Išrinkime, kiek galima, pažan
gesnius SLA viršininkus ir de
legatus į seimą. Todėl nepasi
lik namie tą dieną, kada bus 
rinkimai jūsų kuopose.

Senas Mainierys.

AMERIKIEČIŲ PERKŪ 
NIJA PRIEŠ TRUKĄ
Amerikos bombanešiai 7 

kartu per dvi dienas bom
bardavo japonų jūrinę tvir
tumą Tinką ir sunaikino 82 
jų lėktuvus, o savo nustojo 
vieno.

Sovietai bal. 1 d. suėmė 
2.700 hitlerininku.

■M

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan- 

' dos dieną iki vėlai.

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai Poplar 4110

‘Antradienis, Balandžio 4, 19'44 
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Nuo Anglų Oro Bombą .
Žuvę 7,000 Vokiečių 

Nurnberge

Slapta vokiečių radijo 
stotis Atlantik paskelbė, 
jog anglų lakūnai paskuti
niu žygiu tikrai bombomis 
užmušę 2,000 gyventojų 
Nurnberge, vakarinėje Vo
kietijoje. Bet suardytų na
mų griuvėsiuose dar lieką 
penketas tūkstančių lavo
nų.

Apie 900 Anglijos bomba- 
nešių atakavo Nurnbergą, 
lėktuvų inžinų ir auto, mo
torų fabrikų miestą. Jie nu
metė 2,240 tonų bombų. 
Anglai oficialiai pranešė, 
jog tame žygyje žuvo 94 jų 
bombanešiai.

PER KLAIDA ANGLAI NUŠO
VĖ AMERIKOS LĖKTUVĄ
Washington. — Praeitą \ 

savaitę greitieji Anglijos 
lėktuvai virš Atlanto Van
denyno per klaidą nušovė 
didelį transportinį Ameri
kos orlaivį. Šis orlaivis at
rodė anglams panašus į vo
kiečių Focke - Wulf trans
porto lėktuvą.

Su amerikiniu orlaiviu 
žuvo šeši civiliai jo įgulos 
nariai.F. W. SHALINS
| (Shalinskas) |

FUNERAL HOME
! 84-02 Jamaica Avenue | 
’ Opposite Forest Parkway ’ 
• WOODHAVEN, N. Y. 1

I Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- | 

mai visose dalyse miesto.
| TeL Virginia 7-4499 |

♦Si, —u — u — u — u — o — n—

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
LiūdSslo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661f GREEN STAR BAR & GRILL |
fs J®

Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkint!

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
I 459
X (Skersai nuo Republic Teatro)

■ ; ',3'“■ *
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Penktas Puslapis

i

MERGINOS - MOTERYS
20

(80)

f
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

VALGYKLŲ DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS

(81)

VIRĖJOS<80)

RESTAURANTS 0FPADEKITE ARMIJOS ORLAIVYNUI
ROCKEFELLER CENTERLAI JIE SKRAIDO

(79) (X)RESTAURANTS OF
ROCKEFELLER CENTER PASITARIMAI NUO 9 IKI 5 KASDIEN

MERGINOS - MOTERYS (80)

Gera Alga! Prisideda Viršlaikiai

Puikiuose santykiuose darbas fabrike

Atsineškite pilietybes liudijimus

(82) 1-mam IR 2-ram ŠIFTAM(80)

(84)

VYRAIVYRAI
50 Metų18 iki

KrovimuiVagonų
REIKIA VYRŲ

(82) (91)Komerciniam Sandėliui

AUKŠTA ALGA (81)
NEREIKIA PATYRIMO

5V2 Dienos Į Savaitę

ADARA DIENOM 9 A.M. iki 3 P.M.
(80)

MĖSOS DARBININKAI
LONG ISLANDPAPRASTI DARBININKAI

RAILROAD
FREIGHT STATION

21st St. ir Jackson Ave
Long Island City

(79)
ar

Room 314
JAMAICA STATION(80)

(83)(83)

SHEFFIELD FARMS(79)

(80)
(79)

GIMBEL’S

(83)

(80)

No.

P.M.No.

MERGINOS PRIE BUFETO

NEREIKALINGASPATYRIMAS

CONSTABLEARNOLD
PRIE 40th ST5th AVE

No.

se-

INC.

PIRKITE KARO BONUS.(8D (SO) (8U)(80)

VAŽIUOKITE BUŠU NO. 4 NUO PENN. STOTIES 
TURITE GAUTI ATLIEKAMUMO PAREIŠKU&Ą,

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

iki McCIclan
Linijos) 

dirbate

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

8 VAL. Į DIENĄ, 77c I VALANDĄ 
LAIKAS , IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ

REIKIA MOTERŲ
AMŽIAUS 18 IKI 50

Niekas 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.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE. 

(KAMPAS 48TH ST.)

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO
PAREIŠKIMO

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE. 

(KAMPAS 48TH ST.)

Atsineškite įrodymus ir Social Security kortų. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

MERGINOS!! MERGINOS!!

MERGINOS IR MOTERYS, patyrusios ir 
mokinės, karielių varstymui: pilnam ir daliai 

laikui, gera alga.
Novelty Service Co., 305 Palmetto St., 

Brooklyn.

State Road & Rhawn Street 
Holmesburg, Pa.

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M.
IKI 4 P.M.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA

OPERATORIAI
VYRAI IR MOTERYS 

GERA ALGA
BEN GREENHOLTZ 

176 KNICKERBOCKER AVE. 
BROOKLYN.

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

(83)

REIKIA
KELETOS MOKINIŲ

IMKITE KARINĮ DARBĄ IR 
PADĖKITE GREITINT PERGALĘ

SLATER ELECTRIf
& MFG. CO.

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

182 Chestnut St., 
(79-81)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

60C I VALANDĄ PRADŽIAI
’ 5 DIENŲ 40 VALANbŲ SAVAITĖ

BERTH, LEVI & CO., INC.,
149 FRANKLIN ST., N. Y. C.

VYRAI
BŪTINIEMS 

KARINIAMS DARBAMS 
Patyrę ir be patyrimo.

Kurie dabar dirbate karinius darbus, 
nesikreipkite.

Jos. T. Ryerson & Son, Inc.
203 West Side Ave., Jersey City. 

West Sidc-Montgomery Bus passes the door. 
____________________ (83)

MERGINOS KNYGŲ 
APDARYMO ĮSTAIGAI. 

CARBON DARBININKES. 
PRIE STALŲ DARBININKES 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Puikios Aplinkybės 

Pilnam ar Daliai Laiko 
CARBON FORMS CO. 

150 Lafayette St.

VYRAI 
BERNIUKAI

Patyrimas Nereikalingas 
GERA ALGA. NUOLAT.

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

(80)

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M.
IKI 4 P.M.

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

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

(83)

INDŲ ATĖMĖJOS
PILNAM LAIKUI AR DALIAI LAIKO

GIMBEL’S
TURI VIETŲ 

ŠVAROS PALAIKYTOJOMS 
SANDĖLIO DARBUI 

RESTAURANTO DARBININKĖMS 
KREIPKITĖS 116 WEST 32nd ST.

GIMBEL’S

MERGINOS — PATYRIMAS NEREIKALIN
GAS. Lengvas Jabriko darbas; $23.40 už 48 
valandas pradžiai ; pakilimai. ART CRAYON, 

5601—1st Ave., Brooklyn,.
Sea Beach Line iki 59th St. stoties.

(84)

arba
1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.

(X)

EMPIRE STATE WAREHOUSE
380 NOSTRAND AVĖ. 

BROOKLYN.

VYRAI
TURRET LATHE OPERATORIAI 

PATYRĘ
TIKTAI NAKTINIAI ŠIFTAI

PARTMAN TOOL & DIE WORKS 
162-08 CROCHERON AVE., 

FLUSHING, L.I.

CALIFORNIA PACKING CORP.
Gale 49th St. ir 1st Ave.

BROOKLYN, N. Y.

su- 
ba- 
329 
da-

(79-80)

VYRAI—VIDURAMŽIAI
Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas. 50c j valandą, prisideda viršlaikiai, 

pakilimai. ART CRAYON, 5601 1st Ave.,
Brooklyn, Sea Beach Line iki 59th St. stoties.

(84)

PAPRASTI DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA

ST. JOHN’S CEMETERY
Metropolitan Ave. & Dry Harbor Rd., 

Middle Village, L.I.
(79)

PUSIAU LAVINTI IR LAVINTI
OPERATORIAI PRIE:

RANKINIŲ SRIUBŲ MAŠINŲ 
BENCH LATHES 

MILLING MAŠINŲ
VYRAI AR MOTERYS

KREIPKITĖS
G. & M. MACHINE TOOL CO. 

28 ARGYLE PLACE 
NORTH ARLINGTON, N. J. 

(12 minučių nuo Journal Square)
(79)

ATLANTIC GUMMED PAPER 
CORP., 

1 MAIN ST., 
BROOKLYN, N. Y.

2 VYRAI
Vidutiniai Sunkiam Darbui
Gero Proga Išmokti Amato 

NUOLATINIS POKARINIS DARBAS

THE ACME, INC.
305 NEPTUNE AVE..
JERSEY CITY, N. J.

206 FRELINGHUYSEN AVĖ.
NEWARK, N. J.

Ui»v«—Liberty, Lithuanian DailjĮ
—.... , , ,į, , „ ■ „.T,, ...--Bt-*............    UI ' Ji. .

Kosmetikų Darbininkės, žinomo Pony 
Labelrite. 40 valandų. Prisideda ekstra 

viršlaikiai. Gera alga. Miss Mary.
EMPRESS, 71 West 45th St.

(7»)

JJTOOLMAKER su džiūlerystės patyrimais.
Nuolatinis darbas tinkamam vyrui. Taipgi 

I pagelbininkai su 2 ar 3 metų patyrimo.
LAP WELL WATCH CASE CO.,

48 WEST 29th ST., CITY.
(81)

IB

1

...........  <   >—*

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

SODA FONTANŲ 
DARBININKAI

MERGINOS PRIE SODĖS 
MERGINOS PRIE SANDVIČIŲ 

VYRAI PRIE SODĖS 
VYRAI PRIE SANDVIČIŲ 
VIRTUVES DARBININKAI

PATYRĘ
Taipgi 

Pradiniai mokinami ir apmokamai 
PILNA ALGA laike mokinimus!.

Matykite MR. SHIELDS

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

Amerika Nustojo 11 Laivuky 
Viduržemio Jūroje

Washington. — Jungti
nių Valstijų laivyno depart- 
mentas pranešė, jog nuo 
sausio 22 d. iki šiol vokie
čiai nuskandino Vidurže
mio Jūroj sekamus nedide
lius Amerikos laivus: 8 įsi
veržimo laivukus, du moto
rinius minų graibytojus ir 
vieną prieplaukos aptarna
vimo laivuką.

Neoficialiai teigiama, jog 
tankėja susikirtimai tarp 
vengrų kariuomenės ir vo
kiečių, užėmusių visą Ven
griją.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kuopos!labai svarbus 

sirinkimas įvyks šį trečiadienį, 
landžio 5-tos vakaro, 7:30 vai., 
Broadway. Visi nariai prašomi 
lyvauti. — Skiparis

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugystės kvartali

nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 5, 7:30 v. v. Liet. Am. Pi
liečių Kliubo salėje, 280 Union Avė. 
Nariai dalyvaukite susirinkime ir 
pasižiūrėkit į mokestų knygelę, gal 
jau laikas užsimokėti, tai užsimokė
kite, kad nereiktų per laiškus ra
ginti, nes tas daro Draugystei išlai
dų ir daug laiko išeikvojimo. — 
Ch. NeČiunskas, sekr. (79-80)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau laisvų draugų, kurie 

mane priimtų ant burdo. Aš gaunu 
pensiją iki mirties. Sutinku bile kur 
važiuoti, į ūkės, ar į mainas. Kai 
aplaikysiu laišką, tai viską apie sa
ve parašysiu. — Charles Striupins- 
kas, (Strauss),
Morgantown, W. V.

Svarbus Paaiškinimas
Dabar trūksta daktarų. Jei žmo

nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj.
No. 1— Nuo 

rijimo
2— Nuo 

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

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

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

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

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614 JĄ Zlou S L

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI 
DIENINIS DARBAS

Ofisų Budinkuose 
Patyrimas nereikalingas.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės 290 BROADWAY, Rm. 705 
____ New York City _____ (83)

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BERNIUKAI INDŲ ATĖMIMUI 
VYRAI PRIE BUFETO 
INDŲ MAZGOTOJAI 

OYSTERMAN 
TORTŲ DARYTOJAI 

APVALYTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 
SIDABRO VALYTOJAI 
VYRAI PRIE SODĖS

BŪTINA PRAMONĖ
Nuolatinis darbas dideliam isdirbimų Fabrike 

prie mašinų ir paprastam darbui.
Kreipkitės į Employment Ofisą

UNITED COLOR & PIGMENT DEFT. 
CALCO CHEMICAL DIVISION 

158 Mt. Olivet Ave., 
NEWARK, N. J.

(Važiuokite busais 11, 12, 24, 62 
St., arti Newark-Elizabeth

Nesikreipkite jeigu dabar 
karinius darbus.

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

VYRAI 
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavinso 
pareiškimo.

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

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

(arti 38th St.), N. Y. 
kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5

ALCOA Reikia Darbininkų
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šj darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiau* jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien

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

EMPLOYMENT SERVICE
of the

War Manpower Commission
šeštos lubos

Bank of Manhattan Bldg.,
Queens Plaza ' Long Island City

arba 87 Madison Ave., 
(28th St.) Street office

It būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI BŪTINOM PRAMONĖM 
2 TROKŲ DRAIVERIŲ 

1 MECHANIKO
Sugebančių naudoti cutting torch — sujungimui nedidelių 
dūdų-pipes ir bendrai visuomenes aptarnavimo darbam.

8 PAPRASTŲ DARBININKŲ—DIENINIAI ŠIFTAI
4 PAPRASTŲ DARBININKŲ—VIDURNAKČIO ŠIFTAM 

48 VALANDŲ SAVAITĖ
Reikalingas paliuosavimo paliudijimas dabar dirbančių 
karinius darbus.

Kreipkitės '
LOTTE CHEMICAL CO., INC.

5 th AVE. & 11th ST. 
PATERSON, N. J.

LAIKO ŽYMĖTOJAI SANDĖLIO RAŠTININKAI
UTILITY VYRAI AUTO MECHANIKAI

MECHANIKAI (Naktiniai)

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

REIKIA VYRŲ
AMŽIAUS 18 IKI 50 

PAVADUOJAMIEMS ŠIFTAMS 
DIRBTUVĖS AR FABRIKO DARBAS 

GERA ALGA. BONAI 
BŪTINA PRAMONE 

Reikalingas atliekamumo paliudijimas

MARCALUS MFG. CO. 
45 RIVER ROAD 

EAST PATERSON, N. J. 
(79)

REIKIA VYRŲ
MECHANIKŲ 

MOKINIŲ 
PAGELBININKŲ 

VALYTOJŲ 
MAZGOTOJŲ 

Dieną ar Naktį
* Viršlaikiai

Apmokamos Vakacijos 
Būtinoj Pramonėj

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

(79)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės
Penn Stevedoring Corp.

PIER 28—NORTH RIVER, 
___N. Y. C. (X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LOVOM SPRINDŽINŲ 
DARBININKAI 

Patyrę ar mokiniai
PUNCH PRESS OPERATORIAI 

IŠTEMPfiJAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

Nuolatinis Darbas. Viršlaikiai. 
Vakacijos su Alga.

AUTOMATIC BEDDING 
CORP.

25 RICHARDSON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

VYRAI
KEKSŲ PAKUOTOJAI 

ir 
APVALYTOJAI

KEPIMO FABRIKAS
GERA ALGA

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS

CUSHMAN’S SONS
3339 PARK AVE., BRONX

(81)

KELIAVIMUI VYRAI
Baltinių Pristatymas 

Užstato Nereikalaujama 
Pokarinė Ateitis.

AMERICAN LINEN CO
210 West 155th St.

TURI VIETŲ 
VYRAMS SANDĖLYJE 

ELEVEITERIŲ OPERATORIAMS 
APVALYTOJAMS

(Dienom ar Naktim) 
PAKUOTOJAMS 
IŠNEŠIOTOJAMS

KREIPKITĖS 116 WEST 32nd ST.

GIMBEL’S

AUTO MECHANIKAI
Visos progos algai, darbo sąlygoms ir po
karinė ateitis,*tinkamiems vyrams. Pasinau

dokite šia puikia proga prie autorizuoto
Pontiac Dealer

CUNNINGHAM PONTIAC CORP.
121-02 Jamaica Ave., Richmond Hill.

VIRGINIA 9-9264
KLAUSKITE GEORGE P. SALADINO

(79)

PAPRASTI DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS

W. AMES & CO.
417 Communipaw Ave., 

Jersey City, N .J.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas

(79)

BERNIUKAI - VYRAI 
SANDĖLIO RŪME
AUKŠTOS ALGOS
Patyrimas nereikalingas 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
UNITED CIGAR-W1JELAN STORES, 

82 39th St. (5-tos lubos) 
BROOKLYN, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Sveikam, Lauke 

Šiltnamiuose Gelių 
Auginimo Darbui

NUOLATINIS DARBAS
LYJANT AR PAGADOJE 

GERA ALGA
Kreipkitės Tarp 10-4

Kurie dabar dirbate būtinus karinius 
darbus nesikreipkite

BOBBINK & ATKINS
NURSERY MEN 

588 PATERSON AVE. 
EAST RUTHERFORD 

RUtherford 2-0700
I’. S. Busas 16 pravažiuoja duris.

POPIEROS NULEIDĖJAI
IR

BENDRAI FABRIKO 
DARBININKAI

BŪTINAS DARBAS
STIPRAUS SUBUDAVOJ1MO 

VYRAI
PROGA MOKYTIS 

PAKILIMAI, VIRŠLAIKIAI

VYRAI
FABRIKO DARBAS 

GERA ALGA — VIRŠLAIKIAI 
CONTI PRODUCTS CORP.

45 Clinton Ave., Brooklyn 
Iš būtinų darbų reikalaujama paliuosavimo 

statemen tas.
(81)

BENDRAS SANDĖLIO DARBAS 
L1UGEIUAI, KAROTOJAI, PAGELBIN1NKAI 

PATYRĘ AR PRADINIAI
40 VALANDŲ SAVAITĖ, UNIJINĖS ALGOS 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ 
NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS 

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
Amžiaus iki 45 metų

KREIPKITĖS Į MĖSOS DEPARTMENTĄ

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

Arli Flushing Ave., Bohack Square, Brooklyn. 
Metropolitan Av. gatvekariu iki Flushing Av. 

Flushing Ave. karu iki Metropolitan Ave.
IŠ KARINIŲ DARBŲ PRISILAIKYKITE 

WMC TAISYKLIŲ.

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI

REIKALINGA
ŠIAUFERIŲ

BŪTINOJ PRAMONĖJ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GEROS ALGOS VALANDOMIS 

APMOKAMOS VAKACIJOS 
Iš būtinų darbų reikalaujama paliuosavimo 

statement©
NORTH SHORE BUS CO.

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

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

PLATFORMŲ KROVIKAI 
SODA VANDENS DĖŽES

Naktinis Darbas Prasideda 4:30 P.M.
KREIPKITĖS IŠTISĄ DIENĄ 

118 NORTH 11 TH ST. 
BROOKLYN.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI! Būtinai Pramonei. VYRAI!
BE PATYRIMO. MOKYTIS 

INSPEKTORIAIS 
PAKUOTOJAIS 

TAIPGI 
PAPRASTI DARBININKAI

65c f VALANDĄ. VIRŠLAIKIAI IKI 
VALANDŲ 

GREITI PAKILIMAI
GERA POKARINĖ ATEITIS 

Kreipkitės kasdien 10—12 A.M. 
DAVID E. KENNEDY 

2nd AVE. GALE 8th ST., BROOKLYN.
(85)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Proga uždirbti iki $30 j savaitę už 
trumpo laiko.

5 DIENŲ SAVAITĖ 
MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA. 

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

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

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą 
______ (92)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

Virėjos
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACU03 

1 NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosaviaao 
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. 
arba kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M. 
1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.

(X)

MOKAMA GEROS ALGOS 
SU EKSTRA BONAIS 

PERIODINIAI PAKĖLIMAI 
PUIKIAUSIOS SĄLYGOS, MUZIKA 

POILSIO PERIODAS 
ŠVARUS, ŽINGEIDUS DARBAS

Patogu visom subvėm, gatvekariais, 
autobusais ir į šapinimo centrus.
10 minučių nuo Bowling Green 

Kreipkitės Dabar! Valandos 9 iki 5 P.M.
728 ATLANTIC AVE., BROOKLYN

(80)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIRŠ 18 METŲ SENUMO 
GEROS ALGOS

MERGINOS INDŲ ATĖMIMUI 
VIRĖJOS

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ IR STIKLŲ MAZGOTOJOS 

VIRTUVES DARBININKAI
SANDWICH IR SALAD 

DARYTOJOS
MERGINOS PRIE SODES 

PRIE STEAMTABLE
STALŲ PATARNAUTOJOS 

(Puikiausi Tipai)
REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 

PAREIŠKIMO

MOTERŲ 
REIKIA

1-mas ŠIFTAS OPERUOJA 
Nuo 8 A.M. iki 4:30 P.M.
2-ras ŠIFTAS OPERUOJA

Nuo 4:30 P.M. iki 12:30 A.M
Kreipkitės

JOHN J.
NESBITT, INC

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
PAVADUOJAMIEMS ŠIFTAMS 

GERA ALGA. BONAI 
BŪTINA PRAMONĖ

Reikalinga atliekamumo paliudijimas

MARCALUS MFG. CO.
45 RIVER ROAD 

EAST PATERSON, N. J.
(79)

(81)

MOTERYS
LENGVAM DARBUI SANDĖLIO RŪME

5-kios DIENOS 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

PRADINĖ ALGA $22.
Kreipkitės į D. A. SCHULTE, Inc. 

386 Broadway, arti Canal, N. Y.
(79)

(70)

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

43% VALANDŲ SAVAITĖ 
$26.25 Į SAVAITĘ 

Su reguliariais pakilimais 
Senai Įsteigta gamybos įstaiga

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

(W)



peštas this! apis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Antradienis, Balandžio 4, 1944

New
Lankėsi Svečiai 

Kanadiečiai

2,000 Publikos Tito Pa 
garbai Suruoštam 

Mitinge

Ir Mes Praturtėjome 
Didele Šeimyna

RAUDONOJO KRYŽIAUS VAJUS PRA 
TĘSTAS KOL BAIGSIM KVOTA

Vandalai Nuskriaudė
Mokyklą

m., 
W.

yra 
vy- 
pa-

Pereitą penktadienį laisvie- 
čius atlankė Dr. Andrukaitis 
ir jo draugas Dr. Carpentier, 
kanadiečiai. Įdomu buvo su 
jais pasikalbėti.

Daktaras Andrukaitis 
montrealietis. Dar jaunas 
ras, bet jau turįs plačios
žinties ne tik su savo profesi
ja, kuriai mokslą jis baigęs 
1941 metais, bet ir su abel- 
nais savo krašto ii* pasaulio 
reikalais. Tarnaudamas Ka
nados laivyne daktaru-chirur- 
gu ir daug kartų keliaudamas 
su konvojais per Atlantiką 
jau matęs daug ko.

Be kitų, kuriems teko pa
gelbėti, Dr. Andrukaitis kon
vojaus ligoninėje jau sutikęs 
ir keletą savo tautiečių, jau
nų lietuvių iš Kanados ir iš 
Jungtinių Valstijų laivyno.

Susitikę tokį svečią, aišku, 
apipylėm jį visokiais klausi
mais, kadangi mums, civili
niams, iš karinės veiklos paty
rimų viskas nauja. Į daugelį 
klausimų gavome atsakymus. 
Kitus klausimus, šiaip jau gy
vas ir iškalbus leitenantas An
drukaitis moka kukliai “už
miršti,” jeigu tas klausimas 
pataiko į neatsakyti na sritį dėl 
karinės padėties.

I

New Yorko Demokratai 
Pradėjo “Draft Roose

velt” Vajy
Kalbėdamas D e m o k r a tų 

Partijos, didžiojo New York-o, 
vadų susirinkime, Waldorf- 
Astoria viešbutyje, pereitą 
sekmadienį, senatorius Robert 
F. Wagner atsišaukė į juos 
darbuotis už prezidento iš J 
naujo išrinkimą. Jo atsišauki-: 
mas buvo entuziastiškai sutik-j 
tas.

Mitinge dalyvavo apie 150 i 
partijos vadų, tame skaičiuje 
ir James A. Farley, valstijos 
komiteto pirmininkas, tačiau 
jisai išėjo pirm Wagnerio pra
kalbos.

Wagner sakė, jog atsišauki-| 
mas iš naujo išrinkti Roosevel- 
tą yra jo paties sumanymas. 
Apie tai, ar prezidentas vėl 
kandidatuos, jis su prezidentu 
dar nesitaręs.

Ch. Berkheimer, gelžkelio 
tilto sargas, tapo pašautas 
Bronxe, kada jis pradėjęs 
klausinėti einantį gelžkelio bė
giais nežinomą vyrą.

Mokytojai prašo panaikin
ti speciales karo meto parei
gas mokytojams vasaros laiko
tarpiu.

2.

Raudonojo Kryžiaus kampa
nija tęsis taip toli į balandžio 
mėnesį, kol bus sukelta ir per
pildyta $200,000,000 kvota, 
nes be to Raudonasis Kryžius 
šiemet negali apsieiti.

Pernai Raudonojo Kryžiaus 
kvota buvo $125,000,000 
jos sukėlimui 
šiemet bėgiu 
sukelta apie 
manoma, kad
sukelta neužilgo.

New Yorko miestas taipgi 
turės pratęstą vajų, kadangi 
paskutinę savaitę vajaus dar 
trūko 8 milionų iki pilnos kvo
tos, kuri visam miestui yra 
$22,356,000. Vajaus vadų ra-

ir 
imta 43 dienos, 

pirmojo mėnesio 
$168,000,000 ir 
visa kvota bus

pertuose, kovo 26-tą, buvo pra
nešta, kad jau sukelta $13,- 
463,000. Pernai trylikos milio
nų sukėlimas ėmė ištisus du 
mėnesius. Tai rodo, kad mies
tiečių atsiliepimas šiemet yra 
puikus. Tikimasi, kad kuomet 
kiekvienas gyventojas bus pa
siekta ir kiekvienas pagal ge
riausią savo 
mūsų kvota 
bingai.

Lietuvių
i dar nėra išpildęs savo kvotos. 
Visi galintieji dar paaukoti 
prašomi tai padaryti tuojau, 
priduodant savo auką komite
to raštinėj, 427 Lorimer St., 
Brooklyne.

išgalę paaukojęs, 
bus išpildyta gar-

Komitetas taipgi

Vandalai įsibriovė į mažiu
kų vaikų mokyklos patalpas 
Queensbridge projekte, išvogė 
radio priimtuvą ir laikrodį, 
sviesto, sūrio. Kai ką ten pat 
suvalgė, o ko negalėjo suval
gyti išmozojo po grindis ir sie
nas. Ten buvusį čerapokų gar
delį sužalojo, didžiajam čera- 
pokui perskėlė kaušą, mažiu
kus uždusino.

Suradę vargšą čerapokų jo 
gelbėtojai kaušą sulipino, bet 
po to nuspręsta atsiklausti 
Bronx žvėrinčiaus ekspertų, ar 
ne mielaširdingiau būtų jį nu
marinti, negu gydyti.

Virš du tūkstančiai jugosla
vų jūrininkų, civilių ir jų drau
gų susirinko į Manhattan Cen
ter pereitą sekmadienį pa
gerbti maršalą Tito, Jugosla
vijos partizanų vadą ir jo va
dovaujamą Jugoslavijos lais
vinimo armiją.

Kalbėjo buvęs Jugoslavijos 
ministeris dr. Sava Kosanovic, 
autorius Louis Adamic, radio 
komentatorius Gailmor, jūri
ninkų vadas Frederįęk Myers. 
Pirmininkavo Thomas Babin, 
prezidentas Jūrininkų Kliubo, 
kuris suruošė šį mitingą.

Great Neck, LI
Raudonajam Kryžiui sudė

tos aukos Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Draugijos 30 metų su
kakties bankiete, kovo 19, 
1944, Kasmočių salėje, Steam
boat Rd., Great Neck’e.

AUKOJUSIEJI:
Po $2:
O. W. Shalinskai
C. Glatkuvienė 
Mėchislavas
G. Norkai
J. Karveliai
J. Petrauskai
Kveslys
A. ir J. Esque
M. ir J. Anseli
E. ir C. Peikus
Po $1:
M. Diržienė.
M. Šalaviejus
B. Umbrasas
B. Vaiginis
F. Norris
Shimaitis
M. Adomoniai

A. Šmagoriai
Gaidžiai
N. Samanick
Žvirblys
J. Purenai
A. Ringys
A. Geisminas
T. Vaitekūnas
J. Kasmočienė
J. Blažioniai
J. Barnauskai
D. Slančiauskienė

Smulkių aukų $13. Viso $53.
Raudonojo Kryžiaus atsto

vai dėkingi bankieto rengė
jams ir visiems aukojusiems.

Brooklyne 17 policistų per
kelti j naujas vietas dėl ne- 
prisilaikymo griežtumo ir ki
tų smulkių įtarimų-įkaltinimų. 
Iš tų 16, buvę detektyvais, 
perkelti į uniformuotus sargy
binius gatvėse.

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
. Balanced Brand Vitamin—B-Complex tabletėlės viso kūno sveikumui, 

geram apetitui, ir naudinga tiems, kurie turi palinkimą į Chronišką 
Alkoholizmą. 250 tab. $2.30, dvi bonkos už $3.98, arba 1000 už $6.95. 
KAL-DAK dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, Colitis, ir Žarnų ne- 
tvarkumo. Tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir jums, jeigu bandysi. 
Už 12 uncijų keną $3.00.
Balanced Brand VITA-O-IRON tabletėlės dėl sustiprinimo kūno, kurie 
jaučiasi visados silpni, pavargę. 250 tab. $1.50, dvi bonkos už $2.75.

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsu
les tiems, kurie tankiai slogas pagauna 
žiemą arba vasarą. 100 Capsulių $1.50, 
dvi bonkos už $2.75.
Phospho B tabletėlės nervų sustiprini
mui, kurie jaučiasi nervuoti ir negali 
naktimis miegoti, už 500 tab. $1.95.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų. 
250 tab. $1.50.
V. II. F. tabletėlės turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.
P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš 
riausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
kietėjimo, vienas doleris.
Lebara No. 2 pellets dėl tų, kurie 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

anglų kalboje, teisingi nurodymai dėl ko žmo-
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ge- 
už-
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Susižadėjo

Iš kariuomenes jau paleista 
1,058,000 vyrų, daugiausia del 
ligų ar vyresnio amžiaus.

Košernų Bučerių Federaci
ja sutiko visai nepardavinėti 
paukštienos per šias1 Velykas, 
jeigu negalės gauti ir parduo
ti Kainų Administracijos nu- 
statymos kainomis. Tokį pat 
pasižadėjimą davė ir prekiau
tojai žuvimi.

Mrs. Harry Zarlef, 27 
Sloane ligoninėje, 680 
168th St., New Yorke, pagim
dė keturis kūdikius, tris mer
gaites ir berniuką. Pirmieji du, 
mergaitė ir berniukas, svėrė 
po 5 svarus, paskiausios dvi 
mergaitės po 4 svarus su 12 
ir 13 uncijų.

Visi kūdikiai atėjo bėgiu 31 
minutes. Juos priėmęs žymus 
daktaras Benjamin T. Watson 
sako, kad gimdymas nebuvęs 
sunkus. Kūdikiai gimę biskį 
ankstokai, aštuntame mėnesy
je, bet esą sveiki, normalūs, 
subrendimu prilygsta gimimo 
laikotarpio kūdikiams.

Ketverčiukės gimimas nebu
vo naujiena tėvams, nei ligo
ninei, jie buvę žinomi jau per
eitą gruodį po ištyrimo X-spin- 
duliais.

New Yorko miestas nesąs
turėjęs ketverčiukės gimimo1 nedatekliaus negali pagamin- 
mažiausia nuo 1900 metų, nuo 
kada turima visi gimimų re
kordai.

Zarlef’ai yra vedę prieš 8 
metus ir jau turi sūnelį 6 me
tų. Jinai buvus šokikė-mėgėja, 
jis — smuikininkas, CBS Sim- 
foniško^ Orkestros vado padė
jėjas. Tėvai neatsimena, kad 
kas jų giminėje būtų turėję ‘ 
daugmeniškų gimdymų.

Kongresas Grąso Atimti 
Nuo Vaiky Mokyklose 

Užkandžius
Kongresas vėl yra pasimo- 

jęs apkapoti paskyras mokyk
loms, kaip paaiškėjo iš jo veik
los pereitą savaitę, šį kart pa- 
simota prieš vaikams duoda
mus užkandžius, kurie prak
tikuojama jau per penkis me
tus ir kuriais naudojasi apie 
penki milionai vaikų po visą 
kraštą. Nukapojimas paliestų 
50,000 New Yorko miesto vai
kų.

Už apkapojimą vaikų kąs
nio balsavo 136, prieš — 54.

žinoma, kongresmanų vai
kams tų užkandžių nereikia. 
Jiems, veikiausia, užkandžius 
pagamina tarnaitės. Bet tie 
užkandžiai be galo svarbūs 
vaikams biednuomęnės šeimy
nų, kurių motinos turi išeiti į 
darbą arba dėl nesveikatų ar

*

Lina Kosmach, duktė žino
mųjų mūsų darbuotojų Elzbie
tos ir Juozo Kasmočių, gyve
nančių 282 Hewes St., susižie
davo su Stanley Žukausku iš 
Bristol, Conn..

Stanley Žukauskas tarnau
ja laivyne liuosnoriu jau dveji 
su virš metai, yra yeoman, 2/c. 
Iš priežasties jo tarnybos, jau
nuoliai ir sutuoktuves nusitarė 
atidėti po karo.

Lina dirba banke stenogra- 
fe, o vakarais lanko City Col
lege biznio kursą. Liuoslaikiais 
mokinasi rusų kalbos, mėgsta 
daug skaityti ir siūti, taipgi 
braižyti drabužių modelius. Gi 
josios tėvai — dukrelei besi
ruošiant ateičiai mokslo srity
je — pagal išgalę, veikia vi
so mūsų jaunimo ir ateinančių 
gentkarčių šviesesnei ateičiai. 
Jie darbu ir aukomis remia 
Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centrą ir kitus orga/nizuotų 

• lietuvių darbus už išlaikymą 
demokratijos ir greitą pergalę 
ant fašizmo.

Rother Nuteistas 25 
Metus Kalėti

Adam Rother, buvęs pajū- 
| rio sargybos leitenantas, Sta- 
I ten Island teisėjo Walsh nu- 
; teistas 20 metų iki gyvos gal
vos kalėti už sušaudymą savo 
meilužės Ritos Costello išsive- 
žus su taksiku. O penkis metus 
dadėjo už turėjimą šautuvo.

Rother yra 41 m., seniai ve
dęs. Mergina buvo 28 m. Teis
me jisai aiškinosi, kad jinai 
buvus pašauta visai netyčia, 
jiem abiem besivaržant už 
šautuvą. Bet tuojau po radimo 
kūno taksėj nuimtas paveiks
las rodė, jog ji sukniubus sė
dint ramioj pozoj, ant krūti
nės suglaustomis rankomis ir 
užsidėjus koją ant kojos.

Iš Po Traukinio Išėjo 
Mažai Tesužeistas

R. Szereszowski, 73 m., nu
krito nuo platformos po atei
nančiu IRT traukiniu 33rd St. 
stotyje ir dalis vagono virš jo 
perėjo. Tačiau nuvežus ligoni
nėn pasirodė, kad jis daugiau 
išsigandęs, negu sužeistas, nes 
pataikęs nukristi tarp bėgių.

Outwitting Illness knyga
nės serga ir kaip pagydyti įvairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25.
Sea-Vo-Kra tabletėlės dėl peptic Ulcers, 100 tab. už $1.50.
Raktas j Gyvenimą lietuvių kalboje knygelės su daugeliu įvairių pa
tarimų ir nurodymų. Apsileidimas būtų neįsigyti tą knygelę. Kaina 1 
doleris, bet prisiusime už 75c; bet jeigu pirksi už $3.50 vitaminų, tai 
gausi veltui tą knygelę.

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto iki 
9:00 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, netoli Grand st., BROOKLYN, 6, N. Y.

11.
12.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

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

Tel. GLenmore 0-6191

STRIKING A UNITED NOTE

International stars of the Metropolitan Opera entertain Canadian 
servicemen at a tea at the Maple Leaf Service Club in New York City. 
Standing with two Canadian sailors: (left to right) From the U. S. A. 
—Doris Doree, soprano. From Russia—Alexander Kipnis, basso. From 
Brazil—Bidu Sayao, soprano. Tenor Raoul Jobin, from Canada, is at 
the piano. The tea was attended by distinguished representatives 
from the United Nations and noted society leaders. -

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

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
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

OFICIALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Aids Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuož. unija wapoj 
Telef.s GR. 7-7553 

( 2539 Woodward Avenue
DETROITE: ( 6(|2 Hofmann

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

ti.

Prospect Parke prasidėjo 
velykinė gėlių paroda. Atdara 
kasdien nuo 10 ryto iki 4 po 
piet. Įėjimas nuo Prospect 
Park West ir 7th St.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-0783
NIGHT — IIAvemeyer 3-1158.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

*

/

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-6864

DIAMOND PAIR,

(Isist. 28 m.)

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

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

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

DIAMOND ENSEMBLE

•N QUALITY

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070 Both for
La d y C ros b.y. $4C°(Matched 14K gold
rings, intricately n
fashioned in ro
mantic de signs.

Weekly TermsLovely. •

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

Tel. Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN

282 Union Ave.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612




