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Chaplin Nekaltas!
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Darbo Žmonių 
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Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

SLA 40 kuopos nariai Pitts- 
burghe, balsuodami už naują 
pild. tarybą, tris sykius dau
giau balsu padavė už Mažuk- 
ną, kaip už Dargį!

Abu kandidatai gyvena 
Pittsburghe, abudu Pittsbur- 
gho žmonės gerai pažįsta ir, 
pažindami, atitinkamai įverti
na.
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RAUDON. ARMIJA PASIEKIANTI ODESSOS PRIEMIESČIUS
Dur- 
išlei- 
men-

Jungtinių Valstijų Lakūnai 
Triuškino Ploesti, Nacių 
Žibalo Sritį, Rumunijoj

Kaip Japonai Nuaiški- 
na Sovietų Frontąštai, turiu po ranka dar tris 

lapelius, išleistus SLA pild. ta
rybos rinkimu reikalais, 
niausiąs iš jų tas, kurį 
do keturi brooklyniškiai 
ševikai.

“Adv. Laukaitis ir Mažuk 
na komunistų kandidatai. . .’ 
sako pliuškiai.

Šitie keli
.jog lapelių 
gaidukai gieda. 1 
neturi jokio savo kandidatų žibalo pramonės centre, iš 
sąrašo. Laukaitis yra tautiniu-, kur naciai per metus gau- 
kų kandidatas. O Mažukna davo p0 puspenkto miliono 
kandidatuoja pats vienas, kai-'tOnų žibalo ir gazolino. A- 
po užsitarnavęs, senas SLA į merikiečiai nušovė 40 vo-1 
veikėjas, per metų e.ię gynęs;kječi ]gk jdapeste, Vengrijos' sostine-
Susivienijimo narių teises pil-1 —-*■ ■- ■ " -- - - 1 ’ & J
domojoj taryboj.

Bet politiniai lozoriai nebū
tų menševikai, jei jie neme
luotų.

Na, o Bagočius su jais susi
deda! Bagočius išvien su jais 
spjaudosi tais pačiais melais!

Kur jūs, ponai, nuvažiuosi- Sovietų fronto. Pirmą kar
te, šitaip vairuodami?! • , tą amerikiečiai iš oro bom- 

--------  .bardavo Ploesti žibalo šal-
Garsusis “filmų karalius,” ■ tinius ir dirbyklas pernai 

Charles Chaplin, laimėjo savo -pugp 1 d 
didžiulę byla. Tam tikri zmo-! Dabartiniu žygiu ameri- 
nes, vadovaudamiesi politi-i kiečiai padegg ir kai ku. 
niais sumetimais, buvo pasimo-;riag ?Jba)o įmoneg p]oesti 
ję si aktorių pasiųsti keletui, 
metų kalėti neva dėl to, būk 1 •* ’
jis buvęs atsivežęs tūlą mer
gą iš Los Angeles į 
Yorką “nemoraliams 
Jams.”

Bet džiūrė, kurios daugumą 
sudarė paprasti žmonės, pasa
kė : Charles Chaplin 
kaltas!

Lengviau atsiduso 
Amerikos visuomenė, 
si šį nuosprendį. Nes 
Chaplin yra liaudies draugas.

Galimas daiktas, kad. akto
rius turi kai kurių silpnybių. 
(O kas jų neturi?!) asmeni
niame gyvenimo. Bet čia buvo 
motasi jį sunaikinti ne dėl tų 
silpnybių, bet faktinai dėl to, 
kad jis kadaise atvyko į New 
Yorką ir sakė prakalbą, rei
kalaudamas atidaryti antrąjį 
frontą Vakarų Europoje!

Aktorius Chaplin yra geni
jus savo profesijoje.

* Politiniai jis visuomet buvo 
anti-fašistas ir rėmė pažangų
jį žmonių judėjimą dėl gra
žesnio rytojaus.

Neapolis. — Iš Italijos 
nuskridęs, pulkas Amerikos 

žodžiai parodo, bombanešių triuškino gele- 
autorių galvose. žinkelių stotis ir traukinių 

Komunistai kiemus Ploesti, Rumunijos > 1 • 1 1 1 • 1 t — , • V

New 
tiks-

ne-

plačioji 
išgirdų- 
C h aries

Žinių agentūrą ONA skel
bia, kad Tarybų Sąjungoje or
ganizuojama italų armija. To
ji armija sieksianti tarp 50-80 
tūkstančių vyrų skaičiaus.

Tai bus armija iš italų be
laisvių, paimtų Rytų Fronto 
operacijose.

Reikia tikėtis, jog žinia tei
singa ir neužilgo girdėsime 
apie italų armijos veiksmus 
prieš vokiečius Rytų Fronte.

Hitleris su Mussoliniu bru
ko italus į Rytų Frontą bol
ševikams mušti, dabar gi tie 
patys italai, bolševikų apgink
luoti ir ištreiniruoti, muš
cius ir fašistus! Anot to po
sakio: bus up side down!

na-

New York© miesto žmonės 
dar vis tebetęsia Raudonojo 
Kryžiaus vajų, nes iki šiol ne
pasiekėme savo kvotos, kuri 
yra $22,386,000.

Kvota būtinai reikia pasiek
ti. Raudonasis Kryžius šiemet 
vaidins didesnę rolę negu 
d a nors savo istorijoje.

Mes prašome kiekvieną 
džiojo New Yorko lietuvį
paaukoti pagal savo išgalę. 
Priduokite aukas Lithuanian

ka-

Di- 
dar

Jungtinių Valstijų lakū
nai, praeitą antradienį, 
sprogdino ir degino gele
žinkelių stotis ir kitus ka
rinius pastatus Buchareste 
ir, be kitko, supleškino 80 
vagonų.

Pirmadienį Amerik. bom- 
banešiai triuškino geležin
kelių stotis ir fabrikus Bu-

Japonijos radijas seka
mais žodžiais nuaiškino So
vietų ofensyvą prieš vokie
čius Ukrainos ir Rumuni
jos frontuose:

“Sovietai, gindamiesi, pie
tinėje savo fronto dalyje, 
dabar stengiasi sutrukdyti 
vokiečiu pasitraukima at- zv.vl f f

Sovietai Nukirto Jau Visus Tiesioginius 
Kelius Naciams Ištrūkt iš Odessos 

l 

“Maišo;” Pliekia Bėgančius Priešus

Tik 12 Amerikos lėktuvų je, dienos laiku, o naktį an- 
negrįžo iš visų žygių per glų ir amerikiečių lėktuvai 
dieną.

Ploesti stovi už 35 mylių 
į šiaurius nuo Bucharesto, 
Rumunijos sostinės, ir apie 
200 mylių nuo dabartinio

taipgi atakavo Budapeštą 
ir apylinkę.

Praeitos savaitės ketvir
tadienį Jungtinių Valstijų 
lakūnai smogė Sofijai, Bul
garijos sastamiesčiui.

Bucharestas, Budapeštas 
ir Sofija yra didžiuliai ge
ležinkelių centrai, per ku
riuos hitlerininkai siunčia 
savo kariuomenę ir pabūk
lus į pietinį frontą prieš So
vietus.

Willkie Atsisakė iš Republiko
nų Kandidatų į Prezidentus, 
Dewey’ui Laimėjus Wisconsine
Omaha, Nebraska. — 

Wendell L. Willkie, — vi
siškai prakišęs Wisconsino 
valstijoj rinkimus delegatų 
į ateinantį republikonų par
tijos suvažiavimą kaipo 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų prezidentus, — pareiš
kė, kad jis jau pasitraukia 
iš republikonų kandidatų.

Wisconsino balsavimuose 
15-ką delegatų laimėjo Tho
mas Dewey, New Yorko 
valstijos gubernatorius; 4 
delegatai teko Stassenui, 
buvusiam Minnesotos gu
bernatoriui, ir 3 generolui 
MacArthurui.

jis nekandidatuos į prezi
dentus, tačiau darbuosis už 
kuo greičiausią fašistinės 
Ašies sumušimą ir už Jung
tinių Tautų bendradarbia
vimą taikai palaikyti po ka
ro.

JAPONAI GRŪMOJA 
TALKININKU GELŽ- 
KELIUIBURMOJE

New Delhi, — Indija. — 
Japonai pasmarkino spau
dimą prieš anglus - indėnus 
200 mylių fronte Indijoj. 
Pasitvirtina, kad jie užėmė 
15 mylių plento tarp Im- 
phal ir Kohima miestų šiau
ry tinė j e Indijos dalyje ir 
vis stipriau atakuoja ang
lus į šiaurius nuo Imphalo.

Japonai taipgi veržiasi 
linkui Bengal - Assam gele
žinkelio, šiaurinėje Burmo- 
je. Tas geležinkelis yra 
svarbiausias amerikiečiams 
ir jų talkininkam chinam 
susisiekimas toje Burmos 
dalyj. Nuo anglų fronto In
dijoj yra 80 mylių iki šio 
geležinkelio.

Chinai ir amerikiečiai 
tebestumia japonus atgal 
Mogaung upės klonyje.

London, bal. 6. — Trečio
ji Ukrainos armija atėmė 
iš vokiečių geležinkelio sto
tį Kubanką, 17 mylių j 
šiaurius nuo Odessos did
miesčio, Juodosios Jūros 

uosto, ir užėmė pozicijas to
je linkmėje tiktai už 13 my
lių nuo Odessos.

Kiti šios armijos jungi
niai atvadavo ir Kučurgan 
geležinkelio stotis, 38 ir 30 
mylių į šiaurių vakarus 
nuo Odessos, mušdami vo
kiečius šonan ir lenkdami 
aplink nacius apsupimo lan
ką tarp Dniestro upės žio
čių pelkių ir Juodosios Jū
ros lėkštos šakos, į kurią į- 
plaukia ta upė. Kartu Tre
čiosios armijos kovūnai už
ėmė Baden miestą, vieške
lių mazgą, arti Dinestro ba
lų.

Tokiu būdu tapo nukirsti 
k o k iam šimtui tūkstan
čių nacių pasitraukimo ke
liai iš Odessos apygardos į

Bessarabiją ir Rumuniją. 
Bandyt ištrūkt iš to kampo 
vokiečiai tegalėtų tiktai 
vienu prastu, antraeiliu ge
ležinkeliu, einančiu į pietus 
nuo Odessos iki Ovidiopolio, 
iš kurio naciai turėtų lai
vais persikelt per jūros ša
ką penketo mylių pločio į 
Akkermana, o iš Akkerma- 
no važiuot palaikiu geležin
keliu per Bessarabiją, So
vietinės Moldavijos dalį, į 
Rumuniją.

Šis menkas geležinkelis 
pravestas per pelkes iki 0- 
vidiopolio ir menama, jog 
nėra jokių kelių per tas 
pelkes į vakarus ir pietus 
nuo Odessos. Vienintelis ki
tas būdas tiem hitlerinin
kam išvengti visiško apsu
pimo ir sunaikinimo bei su
ėmimo tai mėgint ištrūkt 
laivais per Juodąją Jūrą į 
Rumunijos prieplaukas prie 
Dunojaus žiočių.

Raudonarmiečiai Nukovė dar 
Tūkstančius Apsiaustų Vokiečių: 

Pagrobė Daug Pabūklų

Lenki) Kariai Anglijoj 
Užpuldinėja Žydus

London, bal. 6. — Vienas 
nepatvirtintas pranešimas 
sakė, kad Sovietai visai nu- 
šlavę vokiečius apsuptame 
Tarnopolyje.

Sovietai oficialiai prane
šė vakar, jog tebeverda

KAS DŽIAUGIASI?
Detroit, Mich. — Laimė

jus hooveriškam Thomasui 
Dewey Wisconsino valstijos 
rinkimus į republikonų su
važiavimą kandidatui į 
prezidentus nominuoti, G. 
K. Smith’as, fašistuojantis 
politikierius, priešas visiš
ko Ašies sumušimo, su di
deliu džiaugsmu užreiškė, 
kad Dewey laimėjimas tai 
esąs “didi pergalė žmonėms 
stojantiems už Ameriką 
Pirmojoj Vietoj”.
Dewey Būsiąs Visų Repub

likonų Kandidatas
Įvairūs atgaleivių repub

likonų vadai Washingtone 
ir New Yorke lemia, kad 
Dewey tikrai būsiąs jų kan
didatas į prezidentus.
Willkie už Talkininkų Vie

nybę Kare ir Po Karo 
Willkie pareiškė, kad nors

Griežtai Bausią An
glus už Streikus
London. — Anglijos mi- 

nisterių kabinetas paga
mino seimui sumanymą, 
reikalaujantį griežtai už
draust streikus karo metu 
ir aštriai baust streikų 
kurstytojus, kaip krimina
lius nusikaltėlius.

Anglų valdžios detekty
vai padarė kratas trockistų 
centruose Londone, Glas- 
gowe ir kituose miestuose 
ir užgrobė jų laikraščius ir 
įvairius dokumentus. Nu
žiūrima, jog trockistai, pa
sivadinę “revoliucine komu
nistų partija”, yra kursty
tojai naujų streikų, kilusių 
angliakasyklose ir kitose 
karui svarbiose pramonėse.

London. — Kalbėdamas 
seime, Anglijos užsienių 
reikalų ministeris Edenas 
pripažino, jog stovinčios 
Anglijoje lenkų armijos ka
riai dažnai ir plačiai užpul
dinėja žydus savo armijos 
karius. Žydai, todėl, prašosi 
perkelt juos iš lenkų armi
jos į anglų ar kitų talki
ninkų kariuomenę. Bet kad 
ši lenkų armija neužilgo 
būsianti siunčiama frontan 
po anglų komanda, tai an
glai aprėžė žydų perkėli
mus iš tos armijos, kaip sa
kė Edenas.

Jis taipgi pranešė sei
mui, jog šešiem šimtam žy
dų kareivių ir jūreivių grę- 
sia karo teismas už tai, kad 
jie pabėgo iš lenkų tarpo, 
nepakęsdami “nuolatinių ir 
plačių išsišokimų iš lenkų 
pusės prieš žydų, tautą?

Italijos Komunistai 
Siūlo Keist Valdžia
Neapolis, bal. 6. —• Pa

gal komunistų pasiūlymą, 
šiandien sušaukta sueiga 
visų didžiųjų Italijos parti
jų atstovų. Jie svarsto ko
munistų sumanymą suda
ryt naują bendrą valdžią iš 
visų priešfašistinių elemen
tų. Sakoma, kad jeigu ka
ralius Viktoras Emmanue- 
lis pasitrauks iš vyriausy
bės, tai minimos partijos 
sutiks šiuo tarpu palikt Ba
doglio premjeru, bet tik su 
kitais ministeriais iš ‘prie
šingų fašizmui • partijų.

Sovietai jau tik už 9 my
lių nuo Odessos centro, sa
ko Ass. Press.

AMERIKOS VALDŽIA ATŠAUKĖ ĮSAKYMĄ 
DEPORTUOT BROWDERIO ŽMONĄ

American Red Cross Komite
tui, 427 Lorimer St., Brookly
ne. šis komitetas yra įgaliotas 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
rinkti aukas tarp lietuvių.

Washington. — ^Valdinė 
ateivybės apeliacijų komi
sija panaikino savo pirmes- 
nį įsakymą deportuot at
gal Sovietų Sąjungon Rais- 
są Browderienę, žmoną 
Earlo Browderio, Amerikos 
Komunistų Partijos gene- 
ralio sekretoriaus. Tas įsa
kymas buvo išduotas 1940 
m. prieš ją, kaipo “nelega
liai” atvykusią į Jungtines 
Valstijas komunistę.

Ateivybės apeliacijų ko
misija dabar atšaukdama 
aną savo patvarkymą, sa
ko, jog Browderiene įrodė, 
kad jinai “nėra narė orga
nizacijos tikinčios ar reika
laujančios nuversti Ameri
kos valdžią.”

Ta valdžios komisija kar
tu pareiškė:

“Vien tiktai gerai tegali
ma atsiliepti apie jos 
(Browderien.es) charakterį

ir elgimąsi tuo laiku, kai 
ji gyvena Jungtinėse Vals
tijose.”

Patenkinti technikiniams 
ateivybės taisyklių reikala
vimams, ateivybės komisija 
patvarkė, kad Browderiene 
gali pati išvažiuoti iš šio 
krašto (sakysime, į Kana
dą arba į Meksiką) ir po 
pusmečio sugrįžt į Jungti-' 
nes Valstijas, kaipo legalė 
ateivė iš Sovietų Sąjungos. 1

■ .
O

kautynės mažesniojoj lieka
moj Tarnopolio pusėj, kur 
vokiečiai desperatiškai gi
nasi ir net kontr-atakuoja. 
Raudonarmiečiai per tris 
paskutines dienas Tarnopo
lyje užmušė bei suėmė 8,- 
200 nacių.

Sovietų jėgos sunaikino 
dar 2,000 iš apsuptų Skalos 
apskrityje hitlerininkų, ku
rie kontr - atakavo, mėgin
dami prasiveržti iš apsupi
mo rato, šiaurvakariuose 
nuo pirmiau atvaduoto Ka- 
menec-Podolsko. 0 atimda
mi iš priešų Chotino tvirtu
mą, į pietus nuo to miesto, 
raudonarmiečiai užmušė 4,- 
650 vokiečių ir nelaisvėn 
paėmė 1,250. Skalos-Choti- 
no ruože nuo apsiaust, nacių 
per dieną buvo pagrobta 49 
tankai, 314 
20 kanuolių 
rengimų.

Mūšiuose
vo, Moldavijos Sovietų Re
spublikos didmiesčio, Rau
donoji Armija atvadavo Su- 
sleny apskričio miestą ir 
kelias kitas vietoves; pa
grobė gana daug ginklų.

Odessos fronte Sovietai 
per dieną pagrobė 25 nacių 
tankus, 460 trokų ir 48 ka- 
nuoles, tarp kuinų yra 18 
didžiųjų kanuolių.

SOVIETŲ LAKŪNAI IR 
LAIVYNAS UŽKERTA 
NACIAM PASITRAU

KIMĄ
Apart minimų miestų ir 

geležinkelių stočių, Sovietai 
šiame pietinės Ukrainos 
kampe per dieną išlaisvino 
nuo vokiečių dar virš 100 
gyvenamųjų vietų.

Žygiuojančiai prieš na
cius Raudonajai Armijai 
čia vadovauja generolas 
Rodionas Malinovskis, gi
męs Odessoje. Daugelis jo 
kovūnų 1941 m. per du mė
nesius gynė Odessą nuo ta
da apgulančiu ja hitlerinin
ku. 

C’ 

Faktinai jau visa Ukrai
na atkariauta nuo nacių, 
apart šio nedidelio kampo, 
1,600 ketvirtainių mylių 
“maišo” vokiečiam.

NACIAI JAU BĖGĄ 
šiuos žodžius berašant, 

gauta žinia, kad Raudonoji 
Armija jau siekia Odessos 
priemiesčių. Teigiama, kad 
naciai pradedą bėgti iš to 
“maišo”. Raudonieji lakū
nai pleškina bėgančius ir 
Sovietų karo laivai atplau
kę Į pozicijas, iš kurių ga
lėtų skandint bėgančių vo
kiečių laivus.

Amerika ir Anglija Pri 
pažino Badoglio .

karinių trokų, 
ir daug kitų į-

linkui Kišinio-

TALKININKŲ BOMBOS 
PATAIKĖ IR SAVIŠ

KIAMS CASSINO

Neapolis.— Amerikos ge
nerolas Eaker pripažino, 
jog talkininkai, daugmeniš- 
kai iš oro bombarduodami 
Cassino kovo 15 d., atsitik
tinai užmušė ir tam tikrą 
skaičių anglų - amerikie- 
či.U-

London.— Jungtinės Val
stijos ir Anglija taipgi pri
pažino premjero Badoglio 
valdžią Italijoj. Amerika 
ir Anglija siųs savo amba
sadorius šiai italų valdžiai.

Sovietų Sąjunga kiek pir
miau pripažino dabartinę 
Italijos valdžią, bet ne pil
nai ir pareiškė, jog Sovietai 
jau ne kartą ragino page-, 
rint italų valdžią, sudaryti 
ją iš demokratinių partijų 
žmonių. Anglija ir Ameri
ka, tačiaus, vis nieko neda
rė dėlei Italijos valdžios, 
keitimo.

Sovietai taipgi sakė, kad 
jiem reikėjo laikinai pripa
žint esamąją Badoglio val
džią, idant per jos atstovus 
galėtų gaut tiesioginių ži
nių apie tai, kas dedasi Ita- 
lijoj. J

▲

ANGLIJA PERTRAUKE 
TELEFONUS AIRUON
London. — Anglų valdžia 

pertraukė visus susisieki
mus telefonais su Airija. 
Jau pirmiau Anglija užda
rė keliones Airijon ir iš jos 
į‘Angliją. Anglija stengiasi 
apsaugot anglų ir ameri
kiečių karinius pasiruoši
mus nuo nacių šnipų, kurie 
veikia po priedanga Vokie
tijos atstovybės ir konsula
tų Airijoje.

I
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Komunistai Francijos Valdžioje.
Iki šiol retai pasitaikydavo, kad ko

munistai įeitų į kurios nors šalies bur
žuazinę vyriausybę, todėl pasaulis go
džiai pasitiko žinią, kad į laikinąją Fran
cijos vyriausybę, veikiančią Alžyre, Af
rikoje, įėjo du komunistai.

Ši vyriausybė, vadovaujama generolo 
De Gaulle, kol kas oficialiai nesivadina 
vyriausybe, bet Prancūzų Komitetu Tau
tai Laisvinti. Amerika ir Anglija kol kas 
nepripažino šito komiteto vyriausybe,— 
jį pripažino vyriausybe tik Tarybų Są
junga. Nepaisant to, kad Washingtonas 
ir Londonas nepripažįsta jo vyriausy
bės, gen. De Gaulle skelbia ją esant vy
riausybe ir, be abejo, tokia ji ir bus. Jo
sios uždavinys šiuo tarpu tokis: ruošti 
karines jėgas Francijai laisvinti, palai
kyti glaudžius ryšius su Francijos “po
žemiu” ir, kai tik invazija Francijoje 
prasidės, keltis ton šalin ir vadovauti 
liaudžiai josios kovose prieš okupantą ir 
Vichės parsidavėlius, kvislingus.

Laikinoji Francijos vyriausybė šiuo 
tarpu veikia Francijai priklausančioje 
teritorijoje ir jau turi šimtus tūkstančių 
vyrų po ginklu — vyrų, laukiančių pa
šaukimo keltis į savo tėvynę ir ją lais
vinti.

Taigi, De Gaulle vyriausybė turi ga
lios ir turi užtenkamai darbo.

Iki šiol šitoje vyriausybėje nebuvo re
prezentuoti komunistai, kurie .atstovau
ja milžinišką pajėgą pačioje Francijoje. 
Vadinasi, vyriausybei ko stokavo; sto- 
kavo artimesnio ryšio su masėmis, sto
kavo autoriteto.

Dėl to praeitą antradienį vyriausybė 
buvo praplėsta: į ją įsileista du komu
nistai vadai - veikėjai: Fernard Grenier 
— aviacijos ministeriu, ir Francois Bil- 
loux, valstybės ministeriu.

Abu komunistai plačiai Francijoje ži
nomi darbuotojai ir masių mylimi kaip 
dideli francūzų tautos patrijotai.

Netenka aiškinti, kad šitų dviejų ko
munistų įėjimas valdžion turi milžiniš
kos istorinės reikšmės. Visųpirmiausiai, 
jų įėjimas valdžion sustiprins pačią lai
kinąją valdžią, labiau sukonsoliduos 
Francijos žmones kovai prieš hitleriz- 
mą ir vichyizmą — tai svarbiausias da
lykas.

Antras, taipgi labai svarbus dalykas, 
susijęs su šiuo žygiu, bus tas, kad nuo 
dabar ir kituose kraštuose komunistai, 
matyt, įeis į valdžias. Galimas daiktas, 
kad praplėstoje Italijos valdžioje komu
nistai vaidins didelę rolę; galimas daik
tas, jog ir Čechoslovakijoje, ir kituose 
europiniuose kraštuose, kai tik jie bus 
išlaisvinti iš hitlerinės priespaudos, for

muosis naujos valdžios ir jose didelį 
vaidmenį vaidins komunistai.
Jugoslavijoje veikia laikinoji liaudies 

vyriausybė, vadovaujama maršalo Tito; 
joje komunistai vaidina bene vyraujantį 
vaidmenį.

Graikijos vyriausybės in exile minis- 
teris pirmininkas Tsouderos pasitraukė; 
laukiama susiformuojant naujos vyriau
sybės. Be abejo, jei ne dabar, tai neuž
ilgo, Graikijos vyriausybėje veiks ir ko
munistai, nes Graikijos partizanai, ko
voja prieš hitlerininkus okupantus, su
pranta ir mato, kaip komunistai suma
niai veikia, kaip jie moka vadovauti žy
giuose prieš hitlerininkus.

Tas pats bus ir Hollandijoj ir Belgi
joje ir, veikiausiai, Lenkijoje.

Nepaisant, kaip tūli reakcininkai per 
ilgus metus komunistus šmeižė ir ban
dė juos persekioti, jų pastangos pasiliko 
tuščiomis. Bet kokio krizio valandoje 
niekas taip nemoka palaikyti ryšių su 
masėmis, kaip komunistai. Šiame kare 
uoliausiais savo kraštų patrijotais, drą
siausiais kovotojais, didžiausiais pasi
šventėliais savo tautai pasirodė komu
nistai. Tiesa, priešas daug jų išgalabi- 
no (ypačiai Francijoje), bet pasilikusie
ji savo pastangas padvigubina mušdami 
priešą.

Taigi šis francūzų komunistų žygis— 
įėjimas į laikinąją valdžią — turi mil
žiniškos reikšmės ne tik Francijai, bet 
ir visam pasauliui.

Įsidėmėtini Maskvos Pravdos 
Žodžiai

Rašydama apie Raudonosios Armijos 
pasiekimą Sovietų - Rumunijos sienos, 
Maskvos Pravda padaro apžvalgą kari
nių veiksmų, prasidėjusių 1941 m. birž. 
22 d. Dienraštis nurodo, jog Hitleris, 
pasalingai užpuldamas Tarybų Sąjungą, 
manė užduosiąs mirtiną smūgį Tarybų 
Sąjungai. Iš tikrųjų, rašo Pravda, “tą 
dieną jis padare mirties sprendimą hit
lerinei Vokietijai.”

Tiesa, Hitleriui pavyko prasiveržti į 
Tarybų Sąjungos gilumą. Jam pavyko 
pasiekti net Volgą. “Būdami apjakę, hit
lerininkai mane, jog tai esanti pergale. 
Tačiau, juo toliau jie ėjo Tarybų Sąjun
gos gilumon, tuo arčiau jie nešė sau 
pražūtį. Tą pražūtį jiems4paruošė Sta
lino strateginis genijalumas ir pasaulyje 
nematytas didvyriškumas, kurį parodė 
Raudonoji Armija”, rašo Pravda.

Dienraštis pripažįsta, kad tuomet, ka
da Hitleris užpuolė Tarybų Sąjungą, jis 
turėjo didesnę kariuomenę, kaip Tarybų 
Sąjunga, be to, toji kariuomenė buvo su
mobilizuota. Vokiečiai turėjo kur kas 
didesnę viršenybę tankais ir lėktuvais. 
Jų kariuomenė turėjo prityrimo mūšiuo
se. Žodžiu, vokiečiai buvo pilnai pasiren
gę, jie buvo stipresni, jie buvo apsvai
gę laimėjimais; jie buvo nepaprastai 
drąsūs.

Bet jie vieno dalyko neturėjo: užten
kamai smagenų suprasti Tarybų Sąjun
gos galybės, josios tautų, visų 
žmonių pasirįžim.o ir sugabumų gamin
tis ginklus, stiprinti frontą, mušti prie
šą. Jie neturėjo užtenkamai smagenų 
suprasti Tarybų Sąjungos tautų pasi
šventimą savo šaliai ginti.

Čia jie labai neapsiskaičiavo ir su
klupo. Dėl to, sako Pravda, “prie Vol
gos vokiečiai pametė viltį karui laimėti. 
Prie Pruto jie pameta viltį išsigelbėji
mui.”

Už tą viską vokiečiai jau brangiai už
mokėjo ir dar brangiau turės užmokėti 
ateityje.

Kas Ką Rašo ir Sako Naminis Frontas

Amerikiečių lavintas Chinijos karių būrys pareina iš medžioklės su laimikiu, 
parsiveda užristomis akimis japonus belaisvius iš šiaurinės Burmos fronto. (Fe
derated Pictures).

PROTO IR DVASIOS 
BANKROTAI DAR NE

NORI mirti
Pati aršiausia lietuviškų 

kryžiokų veislė bus trocki- 
stiniai menševikai. Jiems 
vadovauja Strazdas ir Stil- 
sonas. Tai paskutiniai pro
to ir dvasios bankrotai. Jie 
ant viso svieto pyksta ir su 
visu svietu barasi. Tik prieš 
hitlerizmą jie nieko neturi.

Dabar sužinome, kad jie 
irgi turėjo savo “seimą.” 
Kovo 29 dienos Keleivio vi
sas puslapis užpildytas ap
rašymais ir pareiškimais.

“Suvažiavimą” arba ”sei-' 
mą” laikė džiovos suėsta 
Lietuvių Darbininkų Drau
gija. Rezoliucijas rašė ar
ba kepė Strazdas, Buivydas 
ir Januškis. Apart šių tri
jų, dar figūruoja vardai M. 
Žvingilos ir Kriaučiuko. 
Ar dar kas daugiau dalyva
vo, nežinia — vargiai kas. 
Toks jau buvo jų suvažia
vimas, kad nepaduodama 
nei delegatų skaičiaus, nei 
delegatus atsiuntusių kuo
pų surašo.

Kaip mizernas tasai jų 
suvažiavimas buvo, parodo 
kad ir tas, kad “daugelis 
mūsų draugų norėjo likvi
duoti ir draugiją,” skun
džiasi “Delegatas.” O kam 
jos reikia? Apart hitlerinės 
propagandos, jinai nieko 
daugiau nenuveikia. Ta lik
vidavimo mintis buvo labai 
sveika.

Bet jeigu “daugelis drau
gų” norėjo tą prohitler. Įiz- 
dą likviduoti, tai kas tam 
priešinosi? Galima spėti, 
kad tam dar priešines Bui
vydas ir Strazdas. Straz
das, matyt, nenorėjo taip 
trumpu laiku būti grabo- 
riumi net dviejų įstaigų. 
Tik neseniai uždarė Naują
ją Gadynę, tai būtų labai 
negražu tuojau apsidirbt ir 
su L.D.D. Dar jis turi dar
bo su Keleiviu.

Kai L.D.D. buvo organi
zuojama, tai buvo sakoma, 
kad jos darbas bus leisti 
“marksistines” knygas. Bet 
per visą gyvenimą išleido 
berods tiktai vieną nedide
lę knygutę. Dabar, šiame 
“suvažiavime”, sužinome iš 
minėto ’’Delegato”, irgi bu
vo atsiradę tokių kvailių, 
kurie norėjo knygų. Sako: 
“Suvažiavime buvo prisi
minta ir apie knygų leidi
mą, bet tik prisiminta.” Tai 
ir viskas, ir užteko!

Trockistiniai kryžiokai, 
tačiau, nepamiršo svietą 
pabombarduoti rezoliucijo
mis. Daugiausia teko komu
nistams. Magaryčioms dar 
pridėjo Sovietų Sąjungą.

Jų rezoliucija “dėl mūsų 
organizacijos uždavinių” y- 
ra toks mišinys, kaip ir pa
tys autoriai. Jie sako, kad 
jų misija buvus gražiai su
naikinti ir iššluoti komuni
stus ir kad jiems tas pilnai 
pavykę, nes, girdi, jie, tie 
neklaužados komunistai,“at
metė savo partiją ir jų in
ternacionalą.” Niekur nebe
są komunistų partijų. Ko
munistų partija laikos tik
tai Rusijoje, bet ir jai at
einąs galas. Nes ji liko tik
tai “įnagis žiauriam dikta
tūros aparatui.” O ta ’’dik
tatūra”, kuri šiandien taip 
pasekmingai muša hitleriz
mą, šitiems trockistiniams 
kryžiokams turi už tikslą 
tik “grobti svetimas že
mes, vergti silpnesnes tau
tas.”

Tai žodžiai iš Goebbeiso 
leksikono. Kuris iš tų tri
jų buvo taip gražiai iš at
minties išmokęs? Veikiau
sia,

KARO METO GYVE
NIMAS

’ Pagal OWI raportą, pa
remtą Miškų Tarnybos ir 
Žemės Ūkio Department© 
informacija, nežiūrint dide
lio pareikalavimo malkų ka
riniam ir civiliam vartoji
mui, trys bilionai pėdų 
malkų yra kasmet sunaiki
nami dėl miškų gaisrų.
, Rūkytojų ir stovyklauto
jų atitinkama atsarga ga
lėtų žymiai sumažinti mal
kų nuostolį, kuris pagal ap
skaičiavimus, pernai tautai 
kainavo virš $44,000,000.

Pabrežiama Atliekamo Po
pieriaus Svarba Karo 

Pastangoms
Daugiau kaip 190 procen

tų kariuomenės popieriaus 
pareikalavimų per paskuti
nius vienerius metus buvo 
išpildyta, pateikiant šiurkš
čios rūšies popierių, kuris 
daugumoje buvo padarytas 
iš suvartoto popieriaus, 
pranešė Karo Departmen
ts, pabrėždamas suvartoto 
popieriaus taupymo svar-

atrodo, . viskas

” pareiš
kia ko- 
ir savus

gar-

baigta ir trockistiųĮų kry
žiokų grupei nebeliko dar
bo, nes su komunistais gra
žiai ir pilnai apsidirbta. 
Bet kur, tau. Tas tiesą, gir
di, kad “L.D.D. atliko svar
bią misiją, bet jos darbas 
nėra užbaigtas.” Tas tiesa, 
kad “iš komunizmo žaban
gų ji ištraukė skaitlingą 
būrį> Amerikos lietuvių 
darbininkų ir pažangiųjų 
profesionalų.” Tai visa tie
sa.* Ale, šaukia jie, ‘atsira
do nauji pavojai, kurie rei
kalauja naujo darbo.”

Kas tie pavojai? Nugi, ir 
vėl tie nelabieji komunistai.

Komunistai, sako rezo
liucija, “staiga apsivertė 
ragožiumi ir pasidarė dide
li patrijotai.” Jie “kalba už 
demokratiją, giria viską, 
kas lietuviška...” Iš to, ro
dos, reikėtų tik džiaugtis 
ir komunistus karštai pa
sveikinti. Bet nebus tų bai- 
kų. Jie vis tiek blogi, vis 
tiek jiems reikią skelbti ko
vą. ’’

Todėl suvažiavimas nuta
rė Lietuviu DarbininkuC. 
Draugijos dar nelikviduo
ti. “Mūsų pareiga, 
kė suvažiavimas, 
voti ir svetimus
bolševikų diktatūros 
bintojus komunistus.”

Sakome: Tegu aukščiau
sias laimina visus jų žy
gius! Nes dienos jų, lietu
viškų kryžiokų, nebeilgos. 
Ateina galas hitlerizmui ir 
visiems jo pastumdėliams.

Suvažiavimas priėmė dar 
dvi rezoliucijas. Viena pa
aukota išgelbėjimui Atlan
to Čarterio. Toje rezoliuci
joje kryžiokai rodo pirštu 
ir grūmoja visoms Jungti
nėms Tautoms. Tegu jos 
klauso jų,' arba bus kaput.

Sako Strazdas, Buivydas 
ir Januškis: “Jei Jungtines 
Tautos galutinai nukryptų 
nuo Atlanto Čarterio, tada 
karas prieš fašistines dik
tatūras virstų karu ne dėl 
laisvės ir demokratijos, bet 
dėl naujo pasaulio pasidali
nimo į įtakų, išnaudojimo 
ir pavergimo sferas.” Net 
ir kitas karas tuojau kiltų, 
nes, suprantama, lietuviški 
kryžiokai apsiginkluotų ir 
patrauktų vajavotis!

Rezoliucijoj “srovių ben
dradarbiavimo klausimu,” 
rodos, reikėjo ir kalbėti a- 
pie sroves. Bet kur tau. Čia 
jie atsiminė, kad jie pamir
šo prakeikti Sovietų Sąjun
gą. Ji esanti tolygi nacių 
Vokietijai. Ji “dabar bando 
eiti tuo pačiu keliu,” sako 
trockistai, “kaip ir nacių 
Vokietija, bolševikų Rusija 
pradėjo j ieškoti naujos er
dvės, grobti svetimas že
mes.”

Sovietų Sąjunga yra A- 
merikos talkininkė ir ka
riauja išvien prieš bendrąjį 
priešą. Amerika kariauja 
pireš nacių Vokietiją. Na
ciai Italijoje skerdžia ame
rikiečius šimtais. O Rusai 
tūkstančiais naikina na
cius. Tačiau šitiems išsigi
mėliams iš Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos — Straz
dui, Buivydui ir Januškiui, 
skirtumo nėra!

Ar bereikia geresnio įro
dymo, kam šitie žmonės 
tarnauja?

Redakcijos Atsakymai
J. Ramanauskui, Minersville, 

Pa. — Dėkui už istorinį raši
nėlį, bet jo šiais laikais sunau
doti negalime — paliekame 
tolimesniam laikui, kai bus 
laikraštyje daugiau vietos ir 
mažiau raštų bėgamaisiais 
klausiniais. Laiškelį perdavė-

Pagalbos Teikimo se-

Pasiremdama Karo Pro
dukcijos Įstaigos apžvalga, 
OWI raportuoja, kad koky
bė kai kurių prekių žymiai 
pagerės ir kai kuriais atve
jais padidės gamyba kai ku
rių smulkesnių civilių var
tojimui prekių.

Tačiau bet kokios viltys 
gali nebūti pateisintos, jei
gu pasikeis militariniai įvy
kiai, WPB pareiškė.

WPB pastebi, kad bus 
gerinama kokybė bei didi
nama gamyba tokių - civilių 
prekių, kurių trūkumas er
zino vartotojus.

Naujų prekių, sugrąžina
mų civiliam vartojimui, ga
myba bus tik tų reikmenų, 
kurių pagaminimas reika
lauja mažo kiekio medžia
gų ir darbo jėgos, netrukdo 
karo į

Mažiau kaip 10 procentų, 
arba 55,000 tonų, praėjusių 
metų pirkimų bond ir mi- 
meogr. popieriaus buvo o- 
fisų ir spausdinimo reika
lams.

Kadangi kariuomenės rei
kalams daugiausia reikia 
tos rūšies popieriaus, kuris 
gaminamas iš surinkto po- , 
pieniaus, ir kadangi padidė
jęs medžio vartojimas ir 
sumažėjusi darbo jėga pa
sunkino popiermalkių ga
mybą, yra nustatyta, kad 
mažiausia 75% viso popie
riaus, kuris anksčiau būda
vo išmetamas, turi būti su
taupyta, jeigu norima iš
vengti kritiško trūkumo.

Šito šiurkščios rūšies po-
• • • •pieriaus vartojimas yra 

daugeriopas. Iš jo daromi 
apsaugos vyniojimai sku
bios pagalbos 
vintui, 
džiuosius kariuomenės kul- 

tankus ir

raciona-
ir apdengiama di-

karo gamybai, nereikalau- kosvaidzius, 
ja didelių gamybos įtaisy- >eps”. Penkeriopo painu
mų bei perdirbimų iš karo popiermaišiai apsaugo 
pramonės, ir kurios prisi- J.'““1
dės padėti karo darbiniu- dens ir vėjo;
kams duoti daugiau laiko [šautuvų dalys, signalizaci- 
ir energijos ju darbams. I j°s instrumentai, r

. . | dalys ir kitokios medžiagos
Nėra jokių vilčių garny-lyra įvyniojamos nuo rieba- 

bai sunkesnių prekių, kaip įu apsaugančiame popiery- 
tai automobilių, skalbimo je 
mašinų, mechaniškų saldy- jžįaga" yra 
tuvų, radijų ir pan. Šių - --
prekių fabrikų . įtaisymai Lį į pOpierį, kuris apsaugo 
vis dar reikalingi karo ga-|nuo Oro permainų.

pramones, ir kurios prisi-

tai automobilių, skalbimo

tuvų, radijų ir pan. Šių

gendančias prekes nuo van- 
; šautuvai ir

I jos instrumentai, orlaivių 
i dalys ir kitokios medžiagos
1 ▼ T n v 1 1 n V\ 1 1 /A O

je. Kulkos ir panaši me- 
_ _ , siunčiami į

frontą, individualiai įvynio-

mybai.
Tap prekių, kurių koky

bė bei kiekybė bus padidin
tos, yra elektriški prosai, 
šaldytuvai, krosnis, virimo 
indai, vaikų 
korsetai, pasidabruoti pei
liai bei šakutės, laikrodžiai- rankinio arklo, kad padėti 
budintojai, autobaterijos, | Victory daržininkams juos 
skutimosi peiliukai, baldai, ; lengvai įsigyti. WPB taip 
lovų spiruoklės, ir radijo pat nurodė, kad tuo pat bus 
lemputės. 'pateikta bet kuris papildo-

Tačiau padidinta gamyba Imas gamybininkų pareika- 
nebūtinai turės patenkinti davimas šių įrankių gamy- 
visus pareikalavimus. !bai medžiagų. O.W.I.

Karo Produkcijos Įstaiga 
pranešė paliuosavimą nuo 
pirmenybių teisių šiems 
reikmenims: rankinio švir- 

vežimėliai, kšto, rankinio dulkintojo, 
rato tipo kultivatoriaus ir

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Scranton, Pa.

Kadaise buvo rašyta Laisvė 
je, kad scrantoniečiams Laisvės! 
skaitytojams labai patinka Ąt-[ minėtų 
likto Kriukio eilės, ir Pauliaus 
feljetonai, ypatingai mus net 
nustebino Pauliaus aprašymas 
apie trijų didžiųjų .konferenci
ją Teherane. Pas mus visi jo 
raportus skaito ir stebisi jo ga
bumais. Kada aš prasitariau, 
kad Pauliui reikia nupirkt ra
šomąją plunksną, tai radau di
delio pritarimo, bet tūli paste
bėjo, kad ir Atliktas Kriukis 
to užsitarnavęs, ir man prita
riantieji paklojo’ po dolerinę:' 
P. Šlekaitis, J. Elinskis, 
Siaurukas, P:

me Liet 
kretorei

i ypatiškai nepažįstu, žinau vien 
įtik iš jų darbų, todėl pinigus 
I siunčiu Laisvės Administraci- 
į jai, o jūs perduokit jiems pini- 
| gus ir linkėjimus nuo virš pa- 

scrantoniečių. Būtų 
daug-daugiau prisidėję prie 
šios dovanos ir plunksnos būt 
buvę net paauksuotos, (aš tu
riu mintyje rašomąją plunks
ną, ne kaipo paukščių drabu
žius), bet kad laikas nepaveli- 
na pamatyt kitus Laisvę mylin
čius draugus, nes pas mus labai 
didelė darbymetė; apart dieni
nio darbo, aš dar dirbu ir vi
suomeninį darbą, kaip tai: pla
tindamas apšvietą, užrašinėda
mas laikraščius (nemanykit, 

A.[kad aš užrašinėju ir fašisti- 
Ruseckienė, A. !nius, o, ne), pardavinėdamas 

Petruškevičius ir V. Mikųevi-, geras brošiūraites ir tt. Bet as 
čius. Su puse dolerio prisidėjo: i manau, kad virš minėti rašyto- 

pasiganė- 
dins paprasta gera plunksna.

Draugiškai,
P. Šlekaitis, 

1225 Diamond Avė. 
Scranton 8, Pa.

LAISVĖS RED. PASTABA. 
—Redakcija perdavė dd. scran- 
toniečių dovanas — po $6.25— 
Atliktam Kriukiui ir Pauliui. 
Reiškiame padėką, o savo ruož
tu gal būt dovanų gavėjai irgi 
išreikš padėką aukotojams.

Pr. Grabauskas, J. Aržiuolaitis, l jai nėra išdidūs ir 
M. Galdikienė, M. Natkevičius,1 
J. Levanavičius, K. Genys, K J 
Baltrukaitis, A. Ruseckas ir D.! 
Šlekaitienė. Su kvoteriais prisi-1 
dėjo: P. Kernazickas, J. Se- 
neuckas, Wm. Nolis, J. Grine
vičius, Jieva Geležauskienė, L. 
Truikis, M. Truikienė ir R. Je- 
nušaitis. Tai viso susidarė 
$12.50. Persiuntimo kaštus ap
mokėjo K. Baltrukaitis.

Kadangi aš šjų garsių vyrų

tst ■ *4 >' į*' t (i ’•>* £*
_____________ . •_________



PenktAd., Balandžio 7, 1044 Trečias Puslapis
1____________ .n. n ........ " *

PITTSBURGH. PA.
SLA 40 Kp. Susirinkimas. 

Prisikėlimas Socializmo

SLA 40 kuopa laikė susirin
kimą balandžio 2 d. Kadangi 
40 kuopa yra viena iš didžių
jų SLA kuopų Pittsburgh e ir 
pirmutinė pasirodė su viršinin
kų rinkimais, tai į tą kuopą 
yra daugiausiai atkreipiama 
domė. Ta kuopa visados rem
davo “grigaitinį sleitą’ ir pa
sekmes garsindavo Naujienos 
ir Keleivis dėl savo sleito pa
garsinimo, bet šiais rinkimais 
vargiai tą garsins, nes pasek
mės Grigaičio “sleitui” labai 
blogos:

Bagočius gavo 15 balsų, Lau
kaitis 39 balsus, Dargis 12: 
balsų, Mažukna 36 balsus. Ta! 
pati bėda ir su delegatais į 
seimą — iš keturių delegatų, 
kaip tai, per klaidą, tik vie
na grigaitinė boba vos įsi-1 
skverbė į delegatus. Reikia: 
pasakyti, kad į susirinkimą at
ėjo visas Grigaičio štabas: Stil- 
sonas, Vainorius ir kiti, sklei
dė savą “literatūrą,” varė agi-< 
taciją ir pasekmės buvo tokios Į
mizernos, kad tas patsai Vai-Įkė tuos ponus, kurie, dėdamie- 
norius, kuris kandidatavo į de-jsi Lietuvos reikalų žinovais, 
legatus, vos tik gavo 16 bal- Į bando įkalbinėti amerikiečiam, 
sų. Pittsburgho SLA nariai ge-įJog Lietuvos partizanai su gin- 
rai pažįsta Mažukna ir Dargįlklu rankoje pasitiks Raudoną- 
ir jų darbus, todėl ir visa agi- 14 Armiją, kai ši ateisianti Lie- 
tacija už Grigaičio “sleitą” rtuvos išlaisvinti i 
yra “spoiled” per jo paties lei- okupacijos. Į
tenantus: Dargį, Bakaną, Stil-; 
šoną ir kompaniją.

kalbą pasakė Juozas

galbą, kuri teikiama Raudona
jam Kryžiui.

Turėta nepasisekimų, nes 
antru kartu dainininkėms pa
siruošus dainuoti, pasirodė, 
kad susirgo piano akompanis- 
tė, todėl tenkintasi su mažiau 
muzikos.

Gerą
Sliekas. Jis parodė, kiek žalos 
padarė
kai, kurie visaip šmeižė komi
tetą, kenkė jo darbams, at
kalbinėjo, kad neaukotų.

Kalba iš New York o atva
žiavęs Tarybų Sąjungos Ge
neralio Konsulato atašė Povi
las Rotomskis. Jis trumpai 
peržvelgė karo eigą. Kalbėjo 
apie stebėtinas Raudonosios 
Armijos pergales ir plačiau 
apsistojo apie lietuviškuosius 
klausimus. Jis pavyzdžiais įro
dė, jog būdama Sovietų Są
jungos tautų šeimoj Lietuva 
turi kur kas daugiau tautinio 
savarankumo, negu jo buvo 
vadinamais “nepriklausomy
bės” laikais.

P. Rotomskis karčiai išjuo-

tie lietuviški kryžio-

Laisve—-Liberty, Lithuanian paily

SW

Skrisdamas žemai per anti-aircraft šūvių ugnį šis J. V. bomberis jau keliasi aukš
tyn po išmetimo savo mirtinos naštos ant Japonijos laivo, vieno iš penkių laivų kon
vojaus, užklupto prie Wewak, priešų bazės Naujojoj Guinejoj. Visi penki laivai 
buvo nuskandinti. (U.S. Signal Corps photo per Federated Pictures).

Montello, Mass

PHILADELPHIA, PA
Lietuviai kryžiokai ir smeto

nininkai tikrai juokus iš savęs 
daro, tai savo parengimus gar
sina organizacijų vardu, ku
rios su jais nieko neturi, tai ki
tokius “šposus” krečia.

Smetonišku — smurto būdu 
jie užgrobė Philadelphijoj lie
tuvių komitetą, kuris pirmiau 
gerai rūpinosi pagelba Raudo
najam Kryžiui. Niekeno ne
rinktą Vincą Pošką pastatė to 
komiteto iždininku ir manė jį 
išgarsinti, kaipo didelį sme- 
ton-nacių veikėją. Bet niekas 
iš rimtų Philadelphijos lietu
vių ir organizacijų jį nepripa
žįsta toj vietoj.

sėdi tas smetoniškas komitetas 
ir priima aukas. Bet kada au
kų rinkimas baigėsi, tai kliu
bo bord-direktoriai paėmė vi
sus pinigus, perdavė iždinin
kui Jurgiui Lukaševičiui ir jis 
kliubo vardu perdavė pinigus 
Raudonajam Kryžiui, kaip ir 
reikėjo.

Tai matote, kokie “stebuk
lai” darosi, kas rengia, o kas 
ateina ir nori sau garbę pasi
imti, būk jie dirba. Bet nesi
seka jiems, kaip nesisekė ir jų 
“tautos vadui” — Smetonai.

Ex-Tautietis.

Šiaurinės Dalies Liet. Repu- 
blikonų Kliubas rengė paren
gimą kovo 19 d., kuris buvo 
pasekmingas. Pelno liko $300 
ir, varde kliubo, Jurgis Luka- 
ševičius perdavė tuos pinigus 
Raudonajam Kryžiui.

Montello, Mass

pagalbai 
padąry- 
sušaukė 

tam reikalui susirinkimą. Da
lyvavo 8 atstovai nuo įvairių

Pirmas žingsnis 
Lietuvos žmonių jau 
tas. Jurgis Šimaitis

Gabaliausko gazieta paskel
bė “svarbią” žinią: “Lietuvių 
Socialistų 6-ta kuopa prisikėlė 
iš numirusių, po 25 metų, ir 
tos kuopos 
Vainorius. 
griebėsi už 
išrinkdama 
bininkų
tas mūsų pasaulis, tai 
“stebuklų” 
pasikartoja “prisikėlime,” bet 
šis 6-tos kuopos “prisikėlimas” 
įvyko ne Palestinoje, bet po 
Pittsburgho gazietos “apveiz- 
da.” Soho Dėdė.

pirmininku 
Socialistų 
‘aktyviško” 
delegatą Į

susirinkimą.

yra 
kuopa 
darbo, 
“tary- 

Sakau, 
pilnas

ir tie “stebuklai” 
“prisikėlime,

Ant 
“Do- 
Pitts- 
Pitts-

pras-

Gražiai Baigėme Darbą '

Kovo 19 d., Pittsburgho Lie
tuvių Vienybės Komitetas Ka
ro Laimėjimui surengė kon
certą, bankietą ir prakalbas. 
Buvo įteikimas “wagon,” vie
toj ambulanso Amerikos Rau
don. Kryžiui už $1,350 aukų 
ir kita dalis, $1,350, buvo pi
nigais įteikta lietuviams rau
donarmiečiams per Sovietų 
Sąjungos Generalio Konsulo 
atašę Povilą Rotomskį.

Prie Lietuvių svetainės buvo 
atvežtas tas “station wagon,” 
aplinkui jį susirinko daug 
žmonių, kurie rinko aukas ir 
patys aukavo jo nupirkimui 
ir gėrėjosi atsiekimu. 
abiejų pusių užrašyta: 
nated by Lithuanians of 
burgh, Pa.” (Paaukota 
burgho Lietuvių).

Nors oras buvo labai
tas, sniegas krito dideliais ka- 
valkais, bet žmonės, eidami į 
svetainę atydžiai apžiūrinėjo 
tą dovaną. Buvo nutraukta pa
veikslai komiteto ir susirinku
sios publikos. Kaip tokiame 
ore, tai žmonių susirinko daug.

Programa susidėjo iš muzi
kos, dainų ir prakalbų. J. Ma
žeika, komiteto pirmininkas, 
atidarė programą, bet štai 
praneša jam, kad jis šaukia
mas prie telefono. Mirė jo 
brolis ir turėjo perleisti pir
mininkavimą d. J. Urbonui.

Programa atidaryta su J. 
Valstijų himnu, dainavo Helen 
ir Anna Wainiukes, Frances 
Paukštys ir pianu akompana
vo Anna Kazeivienė.

Miesto majoro atstovas, 
George E. A. Farrley kalbėjo 
trumpai, pagirdamas pažan
gių lietuvių komitetą ir lietu
vius už tokį prakilnų darbą ir 
kviesdamas visus ntioširdžiai 
remti karo laimėjimo progra
mą.

Kalbėjo Amerikos Raudono
jo Kryžiaus atstovas G. G. 
Meyer, širdingai dėkavoda- 
mas už tą didelę dovaną ir pa-
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iš vokiečių organizacijų, kaip tai: LDS 67 
kp. W. Yurkevičius, LLD 6

Jis sakė, kad Lietuvos parti- Į kuopos Stasys Baronas ir Po- 
jzanai, kaip ir visa Lietuvos vilas Baronas, Lietuvių Tautiš- 
liaudis, išskyrus tik saujelę vo- ]<0 
kiečiams parsidavusių kubiliu-! Moterų 
ninku, yra 
Armijos priešai, 
si jos talkininkai. Kas tvirtinai j 
priešingai, tas bjauriai šmeižia 
Lietuvos žmones, tas tarnauja 
Lietuvos okupantams — hitle
rininkams.

Baigdamas, Rotomskis pasi
traukusių Lietuvos žmonių var
du širdingai padėkavojo pitts- 
burghiečiams už šelpimą savo 
brolių, esančių giliau Sovietų 
Sąjungoj. Sykiu jis priminė, 
jog Lietuvos išlaisvinimas jau 
visai netoli ir kad jau dabar 
reikia pradėti ruoštis plates
nei Lietuvos žmonių pagalbai, 

į įtraukiant į tą darbą VISUS 
Amerikos lietuvius, be pažiū
rų skirtumo. (Beje, po prakal
bų svečias dalyvavo vakarie
nėj, kur Pittsburgh iečiai turėjo 
progą asmeniškai pasikalbėti 
su juo įvairiais jiems rūpimais 
klausimais).

Kalbėjo dr. J. Baltrušaitie
nė, senolė veteranė lietuvių 
veikime. Ji kvietė visus lietu
vius vieningai laikytis prieš 
hitlerizmą, kiek skausmo mo
tinų širdys pergyveno, kurios 
jau neteko savo sūnų toj ko
voj ir kiek dar pergyvens.

D. Lekavičius paprašė pu
blikos aukų, nes prie galutinos 
kvotos ambulansų nupirkimui 
dar trūko. Aukų surinkta 
$114.75. Visiems aukavusiems 
širdingai ačiū! Vardai tilps ki
tą kartą spaudoje.

Pirmininkas pakvietė publi
ką į kitą svetainę, kur jau bu
vo paruošta skani vakarienė. 
Vakarieniavo per du kartus, 
nes iš karto nebuvo galima vi
sus svečius ir viešnias sutalpin
ti. Paskui linksminomėsi prie 
geros muzikos. Taip gražiai ir 
pasekmingai baigėme mes sa
vo darbą, kurį atlikome karo 
laimėjimo pagalbai.

Visiems ir visoms tariame 
širdingai ačiū, kas tik aukavo
te tam prakilniam darbui, kas 
bent kuomi prisidėjote sukėli
me fondo ar parengimo sėk
mingume. širdingai dėkui gas- 
padinėms, kurios turėjo tiek 
daug darbo, kaip tai: Mekeš- 
kienė, 
kienė, 
nienė.

Namo — Jurg. Šimaitis, 
Apšvietos Kliubo — 

ne Raudonosios j Morta Baronienė ir Julia Sti- 
o patikimiau-1 gienė, nuo Vienybės Draugi

jos — Jonas Vaitekūnas ir Bi
rutės Draugijos — Ona Mi- 
neikaitė.

Išrinkta komiteto valdyba: 
pirmininkas — J. Šimaitis, raš
tininkas — W. Yurkevičius, 
kasierius — P. Baronas.

Nutarta surengti parengi
mas tam tikslui. Nutarta 
kviesti kitas lietuvių draugi
jas, organizacijas ir kuopas, 
kad prisidėtų prie šio pagal
bos ir labai svarbaus darbo 
lietuviams raudonarmiečiams 
ir visai Lietuvai.

Susirinkimai komiteto įvyks 
kaš pirmas panedėlis kiekvie
no mėnesio ir reikalinga, kad 
visi nariai lankytųsi. Montel
lo Lietuvių Komitetas Pagal
bai Lietuvos, arba Taryba, 
sižada veikti energingai, 
tartinai su centru.

W. Yurkevičius,
Sekretorius.

pa-
su-

Bridgeport, Conn

Kvedarienė, Černiaus- 
Paulauskienė ir šerbi- 

Visiems ačiū!
Demokratas.

Svetimos Kalbos Pravartu
— Tamsta vedei turkę? 

Na ir kaip jūs suprantate 
viens antrą?

— Pradžioj buvo tikrai 
baisu. Mes niekaip negalė- 
davom suprasti, kai imda
vom bartis. Bet dabar jau 
puikiai sekasi...

Susiorganizavo Lietuvai 
Pagelbos Komitetas

Susiorganizavusio komiteto 
valdyboj yra pirmininku J. J. 
Mockaitis, sekretorium J. Bart
kevičius ir iždininku A. Jocis. 
Komiteto nariai: A. Elaveckie- 
nė, J. B. Yasaitis, A. Švėgžda, 
V. Miknevičienė, J. Yusiunas 
ir A. Pudimienė.

Kovo 19 d. minėtas komite
tas rengė prakalbas. Kalbėjo 
Domininkas M. šolomskas iš 
Brooklyn©. Kalbėjo apie karą 
ir mūsų brolių vargus nacių 
okupuotoj Lietuvoj, mūsų pa
reigas ir kokius darbus pasiry
žo atlikti Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimas ir jo išrink
ta taryba.

Prakalbose žmonių dalyva
vo vidutiniai. Parinkta aukų 
pagelbai lietuvių, giliau į So
vietų Sąjungą pasitraukusių. 
Aukavo sekamai:

Po $5: D. Snaideris, J. J. 
Mockaitis ir J. Bartkevičius.

Po $2: A. Mureikienė, M. 
Baltrėnienė, K. Patupa, J. 
Yusaitis, P. Kizevičius ir 
Miciulienė $1.50.

Po $1. aukojo: A. Jocis, 
Pudimas, M. Valatkienė,
Stanaikienė, P. Miknevičijis, 
U. Valinčienė, K. Yuskevičie- 
nė, A. Krisceliunienė, M. Ari
son, K. Mockus, O. Ambrožai- 
tienė, J. Ragauskas, A. Pudi
mienė, A. Nartonis, B. Narto- 
nienė, J. Butnoris, D. Tamo
šiūnas, J. Skirka, J. šukaitis, 
D. Cook,.S. Tamsonas, P. Kati-

B.

T.

nienė, M. Thamson, P. Mažuo
lis, A. Maroza, V. Miknevičie
nė, A. Scivinskas, A. Vilčins- 
kienė. Smulkių $1.70. Viso au
kų surinkta $55.20. Visiems 
širdingai ačiū už aukas.

Viso išeigų, kaip tai, už pla
katus, svetainę ir kalbėtojo 
kelionę $11. tai liko 
lietuvių $44.20.

Jeigu kurių vardai 
teisingai užrašyti, tai 
ša u.

Prašome aukoti drapanų. 
Gelbėkime savo broliams ir 
sesutėms jų sunkioj padėtyj.

J. Bortkevičius, 
Kom. Sekretorius.

Detroit, Mich

pa-
De-

pagelbai

nepilnai 
atsipra-

Easton, Pa
Lietuviai Išpildė Raudonojo 

Kryžiaus Kvotą
Raudonasis Kryžius reikala

vo nuo mūsų miesto lietuvių, 
kad jie sukeltų $250.

Pobažnytinėj salėj buvo su
rengta pramoga, kuri davė 
pelno $227. Lietuvių Piliečių 
Kliubas paaukavo $50, žansi- 
čio parėj suaukauta $15.60, 
tai viso pasidaro $292.60. Ir 
daug pavienių lietuvių atskirai 
aukavo, tokiu būdu kvota bu
vo išpildyta su kaupu.

Mirė M. Drumontas
Kovo 26 d. mirė Mikolas 

Drumontas, 56 metų, buvo ščy- 
ras katalikas, paliko nuliūdi
me moterį, dvi dukteris ir sū
nų Kazimierą, kuris tarnauja 
kariuomenėj, Hawaiiu saly
nuose, yra korporalas. Dru
montas paėjo iš Lietuvos, Rie
tavo parapijos ir to pat kaimo, 
Raseinių apskr.
Išeina į Dėdės Šamo Tarnybą

Yra naujai pašaukti iš mū
sų miesto į kariuomenę ir lai
vyną, tarpe kurių du lietuviai, 
Frank Grigas ir George Yan- 
koos, Sūnus draugų laisviečių 
Jurgio ir Marijonos Jankaus
kų.

Kovo 30 d. apsivedė M. ža- 
sinienės duktė Valerija žąsi
nas, ištekėjo už kareivio, mo
kykloj draugo, William Burns, 
kuris garbingai tarnauja kai
po

Veikimas Ateityje

Laikas nuo laiko noriu 
žymėti, kas bus veikiama 
troite ir Detroito apylinkėje
lietuvių tarpe. Nesmagu pažy
mėti naujieną, kad Aido Cho
ras atšaukė operetę “Pepitą,” 
nebus lošta dėl priežasties sto
kos dailės spėkų. Jos vieton 
bus suloštas dviejų veiksmų 
veikaliukas ir bus graži kon
certinė programa balandžio 
23 d.

Balandžio 16 d., Veteranų 
svetainėje, ant Holbrook St., 
SLA 200 kp. loš juokingą sce
nos veikaliuką “Paslėpta Ne
kaltybė” ir bus balius. Tikie- 
tai parsiduoda iš anksto.

Balandžio 30 d. Windsorio 
(Kanados) LLD 21 kp. duos 
didelį parengimą su koncertu 
ir šokiais. Girdėjau, kati ten 
dalyvaus ir detroitiečių dailės 
spėkos. Draugai windsorieciai 
remia detroitiečių parengimus, 
todėl mes irgi turime šimtu 
nuošimčių atsiteisti už jų drau
giškumą ir triūsą.

Alvinas.

Tautiškas Kliubas nutarė 
rengti parengimą 26 d. kovo, 
Tautiškoj Svetainėj, kur buvo 
renkamos aukos Raudonajam 
Kryžiui.. Padavė garsinti per 
du radio — Antanaitienės ir 
Dziko. Bet štai, jau kovo 25 
d. smetonininkai, kurie užgro
bė Raudonojo Kryžiaus komi
tetą, pagarsino per Dziko ra
dio, būk jie rengia tą paren
gimą.

žmonės klausia vienas kito: 
kas čia atsitiko? Kliubas ren
gia, o čia jau garsinasi sme
toniški ponai, būk jie rengia.

Renkasi publika. Už stalo

išsiuntė i centrą, 
drabužių aukavo 
P. Pūkelis, K. 

Anderson ir kiti.

VIEŠA PADĖKA.
Pasekmingas parengimas įvy

ko 26 dieną kovo, naudai palai
kymui Draugijų Svetainės, ku
ris atnešė kaip moralę, taip ly
giai ir finansinę naudą. Ačiū 
daugelio pasišventimui, kad pa
daryti tą parengimą naudingu.

Kad parengimas buvo geras, 
tai, kurie dalyvavo, tą pasakys, 
bet padaryti jį tokiu, tai 
pareiga pranešti apie tuos, 
rie prisidėjo prie to.

Finansiniai aukavo po
Birštonienė, L. Jasiulionie- 
ir A. Klimavičienė; po $1: 
Valavičienė, S. Nausiedienė, 
Jurkevičienė, P. Vidrinskie- 
M. Vaišvilienė, C. Machie, 
Janulienė, M. Marshall, D.

Reinson, A. Litvinienė, Y. Jas- 
ky, M? Andriulienė, Chas. Po
cevich, F. Bakaitis, A. Dems- 
kienė, J. Daukienė, J. Bogužie- 
nė; po 50c: A. Urban ir E. Va
linskienė.

yra 
ku-

$2:

korporalas.
V. J. Stankus.

PLYMOUTH, PA.
Kovo 12 d., LDS 60 kuopos 

įvyko susirinkimas. Tarpe kit
ko buvo aptarta, kad kitose ko
lonijose draugai veikia, renka 
drabužius, pinigus, organizuo
tai dirba pagalbai Lietuvoj mū
sų broliams ir seserims, bet pas 
mus ir visoj 
apylinkėj tas svarbus darbas 
nejudinamas, 
apsileidimas iš mūsų pusės.

Bet girdėjau, kad jau pra
džia darbo padaryta, kad jau 
susitvėrė komitetas ir gal pra
dės veikti. Geriau vėlai, negu 
niekados prisidėti su dovanom 
lietuviams kovotojams. Tam 
reikalui tapo paskirta iš kuo
pos iždo, taipgi Krutulienė pa
rinko aukų ant blankos. Var
dai su blanka pasiųsta Lietuvos 
Pagalbos Komitetui. Narys.

Wilkes Barrės

Tai didžiausias

Montreal, Canada
MIRIMAI.

Po sunkios keturių mėnesių 
ligos, 16-tą dieną kovo, mirė 
S. Bagdonas, sulaukęs 52 me
tų. Draugas S. Bagdonas bu
vo Literatūros Draugijos na
rys, Liaudies Balso skaitytojas 
ir stambus rėmėjas darbininkų 
organizacijų.

Taipgi velionis priklausė ir 
prie Montreal© Sūnų ir Dukte
rų pašalpinės draugijos. Nuo 
Sūnų ir Dukterų draugijos, ir 
nuo Literatūros draugijos buvo 
prisiųsti puikūs vainikai. Tapo 
palaidotas 20-tą dieną kovo su 
bažnytinėmis apeigomis.

Paliko nuliūdime žmoną..
Kovo 15-ta diena mirė Mar

cinkevičius, senas Montreal© 
lietuvis, sulaukęs virš septynias 
dešimtis metų. Paliko beliū- 
dinčius žmoną ir vaikus. Palai
dotas 18-ta diena kovo 
nytinėmis apeigomis.

Kovo 17-tos dienos 
einant gatve ligoninės 
lansas suvažinėjo seną
joną Bandžių. Nelaimingasis 
nuvežtas ligoninėn, mirė anksti 
ryte.

Velionis Bandžius turėjo sep
tynias dešimt vienus metus. 
Palaidojo 21-mą dieną kovo 
su bažnytinėmis apeigomis. Li
ko liūdinti žmona ir vaikai.

Tebūnie jiems lengva Kana
dos žemelė. Birutė.

Is Veikimo.
Demokratinių Amerikos lie

tuvių komitetas jau’ eina prie 
veikimo. Du pilnus baksus gerų 
drabužių jau 
Daug gerų 
Smoliukienė, 
Beniulis, V.
Jų sutvarkymu rūpinosi P. Ba
ron, P. Sinkevičienė ir kiti ko
miteto nariai. Sutvarkyme brit- 
vų daug pasidarbavo d. P. Ba
ron, taipgi pagelbėjo surinkti 
J. Kukaitis, G. Šimaitis, P. 
Klimas. Pastarasis turi skutyk- 
lą Stoughtone, jis aukavo 6 ge
rus skustuvus, 6 žirkles, 6 šu
kas. Aukavo V. Gecevich ir S. 
Smetonis. Siuntinys išsiųsta 
tiesiai į Russian War Relief.

*
Ona Kongiserienė, Randolph, 

Mass., Laisvės skaitytoja ir rė
mėja darb. judėjimo paminėji
mui 16-kos metų nuo jos vyro 
— Kazimiero Kongiser mirties 
proga paaukavo $2 šelpimui 
Lietuvos našlaičių.

Agota Kukaitienė (Kašotie- 
nė pirmiau daug darbavosi mo
terų grupėj ir bendrai veikime, 
mėnesis laiko atgal turėjo net 
dvi sunkias operacijas, daug 
rūpesčio ir skausmų. Dabar 
jau yra namie ir išlėto sveiks
ta. Linkime greitai pasveikti.

* * *
Vinco Zarausko žmona mirė 

sausio mėnesį, o dabar jį pati
ko nelaimė, skaudžiai užgavo 
automobilius. Sunkiai serga li
goninėj. Juo rūpinasi sūnus ir 
marti. Linkime greitai pasvei
kti. šis žmogus daug dirbo L. 
T. Namui ir taip pažangiai vi
suomenei. žolynas.

War Needs Money—YOURS!

su baž-

vakare, 
ambu- 

kanadi-

nė
A.
U. 
nė, 
M.

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and gims.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t 
counts. 
Defense 
TODAY.

delay — every hour 
Buy t United States 
Bonds and Stamps

Maistu ir daiktais: A. Vasi
liauskienė, U. Palevičienė, A. 
Bell, M. Smitrevičienė, M. Gi- 
naitienė, J. Garelienė, A. Zig- 
mantienė, Chas. Pocevich, 
Alvinienė, K. Kraptavičienė, 
Jakštienė, B. Brazauskienė, 
Smigelskienė, A. Usonienė, 
Tomašiūnienė, Z. Dantienė, 
Geri'ba, O. Vaitiekūnienė, 
Smalstienė, A. Adomaitienė 
M. Povilaitienė.

M.

ir

Su darbu prisidėjo: M. An
driulienė, U. Jurkevičienė, P. 
Jakštienė, A. Litvinienė, O. 
Greblikienė, A. Adomaitienė,
M. Povilaitienė, j. Garelienė,
N. Tomašiūnienė, O. Jakšienė, 
J. Aranuk ir Vasiliauskas.

Taigi vardan Draugijų Sve
tainės Komiteto tariame širdin
giausią padėkos,žodį už aukas 
ir pagelbėjimą dirbti tame pa
rengime. Z. Dantienė.

SVEIKATA—TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 

Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGŪMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS, —■ nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ir rūpinkis apie save. Tamstos pažystami 
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta iš skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu nori 
važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostinm. Kaina 1-oz. 
75 centai. 2-oz. — $1.00, 4 oz. — $2.00, 16 oz. — $5.00.

PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: ___________________
Tai' tik .taip aplankysite tikrąjį i 
Dckens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kibk ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį. 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

Mostis .
Mostis .
Mostis .
Mostis .. 16-oz,

DEKEN’S OINTMENT

Galinga
Galinga
Galinga
Galinga

.....Deksnio

.....Deksnio

......Deksnio

.....Deksnio
Vardas ir pavardė ............
Gatvė ir numeris ..............
Miestas ................. i..............

DEKEN’S OINTMENT p.

. 1-oz

.. 2-oz

. 4-oz.

... 75c 
... $1.00 
.. $2.00 
.. $5.00

Valstija

O. BOX 666, NEWARK 1, N. J<
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Worcester, Mass
Individualių

(Tąsa)
Andriejus užmetė geležinius kablius, 

už durų rankenų užkišo savo dalba ir 
vėl sugriebė žiedą. Vėl drebindama orą 
sugaudė sirena, trūkčiojantis, baisus 
nelaimės pranašas. Ji visą miestą pri
vertė išbėgti į gatves. Ji pašiaušė retus 
Barankevičiaus plaukus. Ji privertė iš
blykšti Vroną ir sudrebėti Dzebeką. Ka
lėjime įtemptai klausėsi staugimo. Iš 
vokiečių ešalono iššokę kareiviai dairėsi 
aplinkui. O sirena vis staugė ir staugė. 
Į katilinės duris laužėsi apsauginiai. Ta
čiau stiprios geležimi apkaustytos durys 
nuo buožių smūgių tik vos virpėjo.

— Neškite laiptus! Marš prie langų! 
Šauk jį, kalės vaiką! — šaukė kapralas 
apsauginiams.

Andriejus tiktai tada tepastebėjo pa
vojų, kai lange nuaidėjo šūvis ir kulka 
prazvimbė pro galvą. Jis nejučiomis iš
leido žiedą. Staugimas nutilo. Gelbėda
masis nuo kito šūvio, Andriejus puolė į 
anglių duobę.

Ištiesęs į priekį rankas su karabinu, 
legionininkas spraudėsi pro langą. Kaip 

. sučiupta pelė, Ptacha blaškėsi anglių 
duobėje. Jautė, kad jo maištui ateina 
galas. Jis visiškai nusiminė.

Langas buvo siauras, ir legionininkas 
sunkiai vienu pečiu tegalėjo judėti. Jį 
stūmė iš užpakalio. Tada Andriejus 
griebė gabalą antracito ir iššoko iš duo
bės, rizikuodamas žūti. Užsimojo, visa 
jėga sviedė anglies gabalą į langą ir pa
taikė legionininkui į veidą. Šis suriko. 
Veidas iš karto apsipylė kraujais. Jis 
išmetė karabiną ir susmuko ant iš už
pakalio laikiusių apsauginių rankų. Ka
rabinas sužvangėjo į cementines katili
nės grindis. Vėl sugriaudė šūvis. And
riejus padūko iš džiaugsmo. Jis bombar
davo langą akmens anglimi.

Už lango pasigirdo laukiniai keiks
mai. Žmonės skubiai leidosi laiptais že
myn.

Andrių pagavo padūkimas. Jis atsi
juosę diržą ir žiedą pririšo prie spaudi
mo reguliatoriaus. Sirena vėl‘ sukaukė. 
Jau nebetrūkčiodama, nes Ptacha stip
riai pritvirtino diržą.

Dabar Andriejaus rankos buvo lais
vos. Bijodamas, kad jo iš netyčių neuž
pultų, jis be pertraukos svaidė anglis į 
langą. &

Kovos įkarštyje Ptacha užmiršo, jog 
katilinėje yra dar du langai. Tik kai iš 
abiejų uždarų langų išžvangėjo stiklai 
ir nuo sienų pradėjo byrėti tinkas, An
drius liūdnai suprato, kad su trimis lan
gais nebesusidoros. Kulkos vėl įvijo jį į 
anglių duobę. Viename lange pasirodė 
karabino vamzdis.

Įniršęs Andrius sviedė akmenį. Tačiau 
šūvis pro kitą langą privertė šokti at-

'kad kitokios išeities nėra, ir priešinosi 
toliau.

Staugimas aidėjo po miestą.

Mogelnickis atjojo į štabą.
— Kas čia pas jus dedasi? — griežtai 

paklausė Vroną.
Kapitonas pridėjo ranką prie kepurės.
— Matyti, rimta netvarka, pone pul

kininke. Mano vachmistras pašovė vie
ną pasipriešinusį darbininką. Ir, štai, 
fabrike atsisakė dirbti, mitinguoja. Aš 
ten nusiunčiau Zarembą... — iš pavir- 
šaus ramiai raportavo Vroną.

Edvardas kandžiojo lūpą.
— Kas čia švilpia? Kodėl jfis ligi šiol 

leidžiate šitą aliarmą? Ar jie užėmė 
fabriką?

Vrona šiek tiek nuleido ranką. Jam 
buvo nemalonu įsitempus stovėti. Jis 
laukė leidimo atsistoti laisvai, kaip visa
da iš mandagumo buvo įprasta tarp vy
resniųjų ir jaunesniųjų karininkų.

— Ne, fabrike mūsų apsauginiai. Ta
čiau vienas krosniakurys užsidarė kati
linėje, ir ligi šiol nesiseka jo iš ten iš-

“Štai, dabar galas!” — pasakė And
rius ir tik nepravirko. Jį užplūdo apati
ja, suglebimas.

Iš karto pajuto sunkų nuovargį. Ir, 
jau atsisakydamas priešintis, atsisėdo 
duobės kampe. Kažkas skaudžiai įdūrė 
jam į šoną. Ptacha nejučiomis sugriebė 
tą daiktą. Tai buvo antgalis ugniagesių 
žarnos, kuria krosniakuriai drėkindavo 
anglis.

Išvargintoje sąmonėje kažžkas švyste
rėjo.

— A-a, jus manote, kad-jau paėmėte 
mane, šunsnukiai, poniškos dūšios. Tuo
jau pasižiūrėsime! — šaukė jis, nors dėl 
beprotiško staugimo jo niekas negirdė- 

F Andriejus velniškai suko ratą, teikian
tį vandenį į žarną. Garas kurtinamu 
švilpesiu išsiveržė iš čiaupo. Po jo ištry
ško karštas vanduo. Anglių duobė pri- 
linko garo. Andriejui sunku buvo alsuo
ti. Virpančiomis rankomis jis sugriebė 
Čiaupą ir, nudegdamas pirštus, kęsda
mas trykštančius lašus, verdančio van
dens srovę pasuko į katilinę.

Ir, jau nebegalvodamas, kad jį gali 
užmušti, tėškė į langus. Jis šoko iš 
džiaugsmo, tarsi laukinis, išgirdęs, kaip 
suspiegė už langų. Dabar, sėdėdamas 
tarp katilų, jis vartė čiaupą neiškišda- 
mas galvos ir laistė verdančiu vandeniu 
langus.

Širdis plėšėsi iš krūtinės. Visa katili
nė buvo pilna garo. Grindimis tekėjo 

. karštas vanduo. Andriejui teko nuo jo 
gelbėtis ant katilo pamato. Jam buvo 
tvanku. Degino rankas. Tačiau suprato,

Vos sulaikomu įniršimu Mogelnickis 
sudavė ranka per kardo rankeną.

— Vienas žmogus, sakote? Klausyki
te, kapitone, juk tai — pajuoka? Vie
nas žmogus sujudina visą miestą, o jūs 
ramiai žiūrite.

Už lango staugė sirena — stipri, ne
paliaujama. Tai vedė Mogelnickį iš pu
siausvyros.

Vrona stovėjo priešais nejudėdamas, 
lyg stabas, su sustingusia grimasa vei
de. Tiktai dabar Edvardas pastebėjo sa
vo neapsižiūrėjimą.

— Laisvai! Juk jūs suprantate, kad 
dabar ne tai svarbu, — susierzinęs jis 
mostelėjo ranka.

Vrona tylėdamas nuleido ranką.
Už lango kažkas sutratėjo, lyg kas bū

tų sausas šakas laužęs. Mogelnickis grei
tai priėjo prie lango.

— Tai Zaremba, valosi kelią — paaiš
kino Vrona.

Mogelnickis atsigręžė.
— Kaip elgiasi vokiečiai iš ešalono?
— Kol kas nieko. Į miestą eina ne ma

žiau kaip būrys. Visada pasirengę. Prie 
ešalono nieko neprileidžia.. Jų yra septy
ni šimtai. Keturi pabūklai, šarvuotis. 
Netvarkos nematyti, karininkai savo 
vietose... Krautuvėse jie paėmė visą 
maistą ir užmokėjo rašteliais. Įsakiau 
policininkams jų neliesti, o krautuves 
uždaryti. Jeigu laušis jėga, tai teks pa
ieškoti kitų priemonių.

— Taip, taip, jų nereikia liesti, — jau 
mažiau suerzintas pasakė Mogelnickis.— 
Sakykite, kaip jums atrodo, ar visa tai 
“jų” darbas?

Vrona suprato, ką turi galvoje pulki
ninkas.

— Žinoma. Kiek vertas vienas atsišau
kimas? Bet vis dėlto, jeigu vachmistras 
nebūtų to mužiko užmušęs, manau, būtų 
ramu.

— O ar jums pavyko ką nors sužino
ti?... Kas atspaude?

— Kol kas nieko.
Mogelnickis, kažką svarstydamas, per

ėjo iš kampo į kampą. Paskui paėmė į 
rankas kardą ir atsisėdo prie stalo.

— Štai kas, pone kapitone, — pasa
kė jis ryžtingai.

— Klausau, — Vrona vėl įsitempė. .
— Jūs suprantate, pone Vrona, kad 

jeigu mes leisime mieste toliau taip dar 
porą dienų, tai...

— Suprantu, — atsakė Vrona.
Mogelnickis atsistojo. Jis pasitaisė, 

aukštą, aukso juostele išsiūtą 
apykaklę, lyg būtų būvę sunku 
ir pabaigė savo mintį:

— Tai būkite geri tuoj imtis 
Pirmiausia — įsakau visus tuos valkatas 
iš kalėjimo dar šiąnakt sušaudyti. Išves
kite kiek atokiau už miesto. Tegu rytoj 

'mano vardu išlipina mieste pranešimą.
: Klausau.

— Paskui, jeigu kas nors po septintos 
valandos vakaro iškiš nosį į gatvę, su- 
šaudykite! — Edvardas visa jėga už
tempė pirštinę ant rankos. — Galvijus 
reikia suvaryti į tvartą. Banda 
banda. Tam ir yra botagas.

Už lango kaukė sirena.
(Bus daugiau)

Visų Žiniai
Pundelių Dovanų Reikale
Vietinis skyrius Demokrati

nių Lietuvių Tarybos parūpi
no individualius tam specia
liai pagamintus baksukus 
(kits), kuriuos kiekvienas ga
lės pripildyti daiktais ir pa
siųsti k'aipo dovaną savo tau
tiečiams kovotojams bei civi
liams.

Sąrašas daiktų, kokių, dau
giausiai pageidaujama, tilpo 
Laisvėje kovo 21-mą, taipgi 
sąrašas yra ir ant paties bak- 
suko.

Baksukus draugai ir drau
gės gali gauti Lietuvos Sūnų- 
Dukterų salėje, 29 Endicott 
St. Prašome visų, pageidaujan
čių sudaryti dovanų siuntinė
lį, pasiteirauti salėje ar pas ta
rybos narius.

Siuntinėliui daiktų ir gražių 
drabužių pridavė P. Butkiavi- 
čia gana apsčiai ir daugelis ki
tų prižadėjo. Būtų labai malo
nu, kad mes, vvorcesteriečiai, 
greitai sudarytume didelį skai
čių siuntinėlių ir išsiųstume 
savo kolonijos vardu. Prašome 
visus į greitą, širdingą talką. 
Mes norėtume šį siuntinį iš
siųsti į laiką, kad patektų 4- 
tam siuntiniui 1-m.ą gegužės. 
Tikimės visu talkos. c

Aukavo Sekamai
M. K. Sukackienė $1.25.
Po $1: W. Yurkevičia 

(montelietis), J. T. Norvaišai, 
J. Shablinskas, M. Stankūnie
nė, S. Janulis, S. Kuklus, P. 
Bunulis, A. Majora.

Po 50c: A. Pilkauskas, M. 
Jucienė, H. Gurskienė, J. J. 
Bakšys, M. Baris, J. Daugėla, 
Mrs. Narus, M. žukienė, J. 
Shiūpenas, J. Skeltis, M. Pet- 
kūnienė, K. Valetitukiavičia, 
A. Kibildis, A. Dvareckienė, 
P. Butkiavičius, K. Dirvialis.

Viso suaukota $20.17.
Taipgi D. F. Mačiuliai auka

vo ant blankos 12 kovo $2, J. 
F. Škelčiai $2, Saimohai $1.

Širdingai ačiū visiems už 
aukas. Ačiū P. Griniavičienei 
už aukas maistu.

Parengimas visapusiai pavy
ko. Tarpe trumpai kalbėjusių 
vietinių gražiai pareiškė svar
bių minčių pašauktas svetys 
montellietis W. Yurkiavičius. 
Taipgi moterų kuopos komisi
ja pranešė, jog jos rengia gra
žią Velykų “partę.” Tas jau 
yra jom priprasta ir šių metų 
parengimėlis, manau, bus taip

puikus. Reporteris.

Binghamton, N. Y PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

S.

Auga Aukos 4-tam Siuntiniui
Sekmadienį, kovo '26-tą, įvy

ko graži Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopų surengta sil
kių “parte.” Susirinkę draugai 
ir draugės paremti savo darbš
čias kultūrines organizacijas, 
pasikalbėti, pasimatyti, čia vėl 
nepamiršo padidinti aukas 4- 
tam dovanų siuntiniui mūsų 
tautiečiams lietuviams.

pat

Šypsenos
Formalybe

Tėveli, kodėl jaunieji 
altoriaus paduodaprie 

viens antram ranką?
— Tai matai, tik forma

lybė, taip, kaip kad ir bok
sininkai daro prieš rungda
miesi.

Geriau Nežinoti
Vyras: — Norėčiau žino

ti, kas čia šeimininkas šiuo
se namuose!

Žmona: — Laimingesnis 
būsi, jei nebandysi sužino-, 
ti! * iiKMF

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

J 4
Bic w

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS 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. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

failinės 
alsuoti,

darbo. -

lieka

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.

Telefonas Poplar 4110

Daug pramogų jau praėjo 
ir niekas neparašė, rodosi, kad 
Binghamtone veikimas jau ap
miręs. Manau, kad priežastis 
yra tame, kad mūsų korespon
dentė susirgo, jau kelios sa
vaitės laiko atgal, kaip ji su
sižeidė dešinę ranką. Daug 
skausmo perkentėjo. Negalė
jo nei naktį miegoti. Linkiu 
gret pasveikti d. Navai inskie- 
nei ir laukiame jūsų prie vei
kimų. .

Veikimas pas mus, galima 
pasakyti, yra pasekmingas. 
Remington Rand dirba karui 
reikmenis, ten dirba apie 4,- 
000 darbininkų ir balsavimuo
se laimėjo CIO unija. Dabar 
dar didelis darbas priešakyje, 
tai suorganizuoti Johnson ap- 
siavų gaminimo dirbtuvės dar
bininkus Endicotte, kur jau 
per daugelį metų kompanija 
darbininkų organizatorius per
sekioja.

Kovo 
svarbias 
ton High
Z. Foster, Komunistų Partijos 
pirmininkas. Kas dalyvavo, tai 
išgirdo geras prakalbas. Su
rinkta Raudonojo Kryžiaus pa
galbai $146.67. žmonių daly
vavo apie 200.

Kovo 18 d. ALDLD Mote
rų Skyrius surengė gimtadie
nio parę draugei A. Barzdevi- 
čienei. Parengimo proga su
rinkta keletas desėtkų dolerių 
aukų Raudonajam 
paramai lietuvių 
prieš hitlerizmą.

American Labor
mary” balsavimai pas mus ge
rai išėjo, nes dešinieji elemen
tai, tai yra, vienybės priešai 
negavo nei vieno balso. Taip ir 
reikia.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. balandžio, 7:30 v. v. Liet, sa
lėje, 29 Endicott St. Malonėkite vi
sos dalyvauti, yra svarbių reikalų ir 
reikia užsimokėti duokles. Taipgi 
atsiveskite naujų narių. — A. W.

(81-83)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, 9 d. balandžio, Lais

vės Choro salėje įvyks nepaprastas 
draugiškas suėjimas. Pavasarinės 
šventės (Velykų) sutikimas. Tai nė
ra jokios organizacijos parengimas, 
bet tik draugiškas suėjimas, pra
leisti senas pavasario šventes. Pa
vieniai prisideda nuo $2.50 iki $5, 
poros atneša tiek maisto arba pi
nigais už vieną asmenį. Už tą prisi
dėjimą bus skanaus valgio ir gėri
mo iki sočiai visai dienai. Bus ir 
muzika. Pradžia 2 vai. dieną. Kvie
čiame dalyvauti šiame privatiškame 
parengime.

WORCESTER, MASS.
Velykos su margučių paroda. 

Įvyks sekmadienį, 9 d. balandžio. 
Pradžia 5 
salėje, 29 
dalyvauti, 
margučių.

(81-83)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 7 d., Liet, salėje, 315 Clin
ton St. Pradžia 7:30 v. v. Draugės, 
šis susirinkimas bus gana svarbus, 
tad visos turime dalyvauti, aptarti 
svarbius reikalus. — M. K. (80-82)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 9 

d. balandžio, 11 vai. ryto, 29 Endi
cott St. Malonėkite visi dalyvauti, 
kurio nepasimokėjote duokles, nepa
mirškite ateiti, užsimokėti. — J. M. 
Lukas, sekr. (80-82)

“Cingelys.” (81-82)

15 dieną turėjome 
prakalbas Bingham- 
School. Kalbėjo Wm.

v .v. Liet. Sūnų-Dukterų 
Endicott St. Kviečiame 

atsineškite ir gražiųjų
— LLD Moterų Kuopa.

ir

Kryžiui ir
kovotojų

Party “pri-

J. Vaicekauskas.

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

BAYONNE, N. J.
Liet. Amerikos Ukėsų Kliubo su

sirinkimas įvyks antradienį, 11 d. 
balandžio, 8 v. v., Kliubo Salėje, 329 
Broadway. Visi nariai prašomi da
lyvauti susirinkime. Bus diskusuoja- 
mi tarimai Nepaprasto Susirinkimo 
įvykusio kovo 28 d. — Juozos Za- 
ieckas, pirm. (82-84)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

<r.

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

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

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

kad visados bus patenkinti. &

Pare Kiekvieną Šeštadienį £
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. $

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE ±

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. ♦
Telefonas EV. 4-8698 7

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

- ■

■<..... i
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ĮVAIRIOS žinios
ANGLAI SUARDĖ TOU
LOUSE LĖKTUVŲ DIRB

TUVES
London, bal. 6. — Angli

jos bombanešiai sudaužė vo
kiečių orlaivių taisymo 
dirbtuves Toulouse, pietinė- 
nėje Franci joje. Anglai nu
stojo tik vieno lėktuvo.

JUGOSLAVŲ PARTIZA
NAI PUOLA NACIUS
London. — Jugoslavijos 

partizanai visuose frontuo
se pasmarkino atakas prieš 
nacius. Manoma, kad tuo- 
mi jie stengiasi sulaikyt vo
kiečių dalinius nuo persi
metimo iš Jugoslavijos į 
frontą prieš Sovietus.

Partizanai laimėjo eilę 
mūšių vakarinėje Bosnijoj, 
Jugoslavijos dalyje.

Fort Devens, Mass. — 
Ketvirtadalis nacių čionai- 
tinėje belaisvių stovykloje 
susikalba angliškai.

Iš Turkijos neoficialiai 
pranešama, kad Rumunijos 
valdžia prašysianti karo 
paliaubų iš Amerikos, An
glijos ir Sovietų.

Humberto Pareiškimas
Karaliaus sūnus Humber- 

tas, sosto įpėdinis, pareiš
kė, kad jo tėvas pasitrauk
siąs ir jam, kaip savo leite
nantui, pavešiąs karališkas 
pareigas..

Maskva. — Tarp kitko, 
j^ūdonaljfniečiai per 24 va
landas atėmė iš hitlerinin
kų tris apskričių miestus ir 
tris geležinkelių stotis.

Amerika reikalauja 
stabdyt karinių metalų 
benimą iš Ispanijos į Vo 
kieti ją.

su- 
ga-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 8500—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LA TOURA1NE CAFE. INC.
8560—4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2553 Pitkin Ave.. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LILLIAN BERNSTEIN & ALBERT FRIEND 

(Montauk Tavern)
2553 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at reail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Irving Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARLO CULCASI
67 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 18116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at reail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP CASCIOLA
145 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

AUTO MECHANIKAI 
Pastovus Darbas. 

AUKŠTOS ALGOS
Teisingai atsiskaitoma. Geros darbo sąlygos 
geriem mechanikam. Būtini kariniai darbai 

pas Dodge-Ply mouth Dealers. 
Klauskite Mr. Stapleton.

STAPLĖTON & SCHNEIDER, INC.
33-34 62nd St. (Arti Northern Blvd.) 

WOODSIDE, L. I.
(84)

išsiuntiMų raštininkai
BERNIUKAI

Gerai pasilaikanti fotografinė retail krautuvė.
PILNAM LAIKUI. NUOLATINIS DARBAS.

PENN CAMERA
126 W. 32nd ST.

(83)

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 Side-Montgomery Bus passes the door.
(83)

KELIAVIMUI VYRAI
Baltinių Pristatymas 

Užstato' Nereikalaujama 
Pokarinė Ateitis.

AMERICAN LINEN CO.
210 West 155th St.

(82)

APVALYTOJAI 
DIENINIS DARBAS 

Ofisų Budinkuose 
Patyrimas nereikalingas. 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
NUOLATINIS DARBAS 

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

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

CIGARŲ 
ir 

PUNDUKŲ DARYTOJAI
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

JAMES B. HALL
108 E. 16th St.

(82)

Svarbus Paaiškinimas

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

Kojų,

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 
No. 2—Nuo

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

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

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
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 — 614/2 Zion St.

No.

No.

se

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ
1. 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.

2. KAL-DAK dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, Colitis, ir Žarnų ne- 
tvarkumo. Tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir jums, jeigu bandysi. 
Už 12 uncijų keną $3.00.

3. Balanced Brand VITA-O-IRON tabletėlės dėl sustiprinimo kūno, kurie 
jaučiasi visados silpni, pavargę. 250 tab. $1.50, dvi bonkos už $2.75.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4. A ir D Capsu- 
slogas pagauna 
Capsulių $1.50,

Balanced Brand Vitamin 
lės tiems, kurie tankiai 
žiemą arba vasarą. 100 
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 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų.
250 tab. $1.50.
V. H. 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-

po

ge- 
už-

turi

Outwitting Illness knyga
nes 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 į 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 
gausi veltui tą knygelę.

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas 
9:00 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

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

11.
12.

pirksi už $3.50 vitaminų, tai

kitus miestus. Rašykite arba 
dieną nuo 10:30 vai. ryto iki

FOODS

PADEKITE ARMIJOS ORLAIVYNU1
LAI JIE SKRAIDO

LAIKO ŽYMĖTOJAI SANDĖLIO RAŠTININKAI
UTILITY VYRAI AUTO MECHANIKAI

MECHANIKAI (Naktiniai)

PASITARIMAI NUO 9 IKI 5 KASDIEN

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

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

(82)

dar-

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (88)

MECHANIKAI PRIE
TROKŲ — 95c Į VALANDĄ
MECHANIKŲ
PAGELBININKAI — 75c
ŠMARUOTOJAI IR
ALIEJUOTOJAI — 70c
KALVIAI — $1
Komerciniai
Maliavotojai - Trokų — $1
MAZGOTOJAI — 70c
VYRAI GARADŽIUI — 75c
APVALYTOJAI — 50c Į.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.
KREIPKITĖS Į MR. RIEGLER

The Motor Haulage Co., Inc.
18 AMITY ST., BROOKLYN.

(87)

I

I

I 
I 
I

VAL.

VAL.
VAL.

VAL.
VAL.
VAL.
VAL.

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas 

Gera Alga. Šiek-tiek Viršlaikių. 
CONSOLIDATED DAIRY 

PRODUCTS CO.
11-50 44th ROAD, L. I. CITY

Arti LR.T. ir Independent Subvės

- ' oB
MERGINOS IR MOTERYS, reikalingos ke
liavimo departments. geros algos ir darbo 

sąlygos .
PLYMOUTH ROCK PROVISIONS, 

M 2700 3rd Ave. ♦

MERGINOS, šis gali būti interesingas darbas, 
su jMikarine ateičia merginoms, norinčioms 
mokytis amato ; nuolat, $20, greiti pakilimai.

WOOLFORD, 239 E. 44th St.
(84)

CHAUFFEURS

VYRAI
Fabriko Darbui. r 

Geros Algos.
Šiek-Tiek Viršlaikių

CONSOLIDATED DAIRY
PRODUCTS CO.

11-50 44th ROAD, L. I. CITY
Arti LR.T. ir Independent Subvių

(81)

REIKALINGI VYRAI SIUVAMŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAI ; visokių rūšių dirbtuvės 

mašinos.
CENTRAL SEWING MACHINE CO.', 

32 W. 25th St.
(81)

Bushelmen & Prašytojai
Gražių vyriškų aprėdalų krau
tuvė turi vietų patyrusiems bu- 
shelmanams. Pilnam ar daliai 
laiko. Rytais ar po pietų. Kreip
kitės į Mr. Mann.

WALLACH’S
350 5th AVE. (33rd ST.)

(8-1)

AUTO MECHANIKAI
MALIAVOJIMO DIRBTUVĖJE 

PAGELBININKAI
Aukšta alga, vakacijos, 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius.
FLATBUSH CHEVROLET

240 CLARKSON AVE.
BROOKLYN.
BU. 4-3201. (88)

CHAUFFEURS
ŽOLĖS PJOVIKAI

Nereikia iš pirmiau sodininkystės patyrimo. 
Geros Algos.

AMŽIAUS 40 IKI 65
Werner & Acker, Inc.

850 JAMAICA AVE., BROOKLYN.
Cypress Hills Stotis ant Jamaica L.

(88)

VYRAI
Grožiniai sodininkai ir trokų vairuotojai, 
tiera alga. Nuolatinis darbas apskritus metus.

LEO SCHRAKAMP NURSERIES, 
56-38 210 St. BAYSIDE, L. I.

BAYSIDE 9-6153

APVALYTOJAI
(88)

5 DIENŲ, 40 VAL. SAVAITĖ
ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ

GERA ALGA
Pastovūs darbai, automatiški pakė
limai algos, pakilimai, šventės ap
mokamos, paliuosavimai dėl ligos; 
ligoninės priežiūra, grupinė apdrau- 
da, nelaimėje ir ligoje pašalpa.

JOHN WYETH & BRO., 
154—11th Avenue 
(Kampas 22nd St.) 
, NEW YORK.

INC.

is būtinų darbų reikia paliuosavimo
(88)

REIKIA VYRŲ
Prie

PRESO DARBO
Patyrimas Nereikalingas

$27
40 VALANDŲ SAVAITĖ. 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.
ZEESE-WILKINSON CO.

METROPOLITAN BLDG.
COURT SQUARE, L. I. CITY.

(84)

TAVORy KRAUSTYTO JAI
5 DIENŲ, 40 VAL. SAVAITĖ 

ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ 
GERA ALGA

Pastovūs darbai, automatiški pakė
limai algos, pakilimai, šventės ap
mokamos, paliuosavimai dėl ligos: 
ligoninės priežiūra, grupinė apdrau
da, nelaimėje ir ligoje pašalpa.

JOHN WYETH & BRO., INC.
154—11th Avenue

(Kampas 22nd St.) 
NEW YORK.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo
(88)

REIKIA FARMERIO
Aprūpinimui dviejų arklių, karvės ir veršiu
ko. Arimas traktorių ir arkliais. Pageidauja
ma ženoto vyro. Duodama atskira stulai.

• Taipgi pas jj turėtų įnamautl vienam ar 
dviem pagalbininkam. Geras nuolatinis darbas 

patikimam vyrui. ,
WOODBOURNE CULTURAL FARMS &

' NURSERIES. INC.
JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, 

L. I.
I'leldstoge 3-2129

VYRAI VYRAI

VYRAI—VIDURAMŽIAI
Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas. 50c į valandų, prisideda viršlaikiai, 
pakilimai. ART CRAYON, 5601 1st Ave., 

Brooklyn, Sea Beach Line iki 59th St. stoties.
 (84)

18 iki 50 Metų

Vagonų Krovimui
8 VAL. Į DIENĄ, 77c Į VALANDĄ 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKĮ

BERNIUKAI IR VYRAI
Nereikia patyrimo. Proga išmokti radio 

amato.
50c Į VALANDĄ PRADŽIAI

Viršlaikiai
Greiti Pakilimai

LEOTONE RADIO CO.
63 DEY ST., N. Y. C.

(82)

PILNAM AR DALIAI LAIKO
Aukščiausia alga, daug viršlaikių už laiką 
ir pusę vyrams patyrusiems vairuoti trokus, 
trailers ar busus. Vakacijos su alga. Grupinė 
apdrauda. Stokit į šį būtinos pramones darbų.

Reikalaujama atliekamumo pareiškimo.

Kreipkitės Asmeniškai į Dispatcher’s Ofisų.

GREEN BUS LINES, INC.
J48-02 147th Ave. Jamaica, L. I.

(83)

PATYRUSIOS 
PRIE GRAŽIŲ PLUNKSNŲ

BRANCHERS 
KLIJUOTOJOS

35 Valandų Savaitė, Gera Alga.
ŠVIESI ORINGA DIRBTUVE

ALBA HATS
65 WEST 39th ST.

(82)

NEREIKIA PATYRIMO

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

pareiškimo.

ADARA DIENOM 9 A.M. iki 3 P.M.

LONG ISLAND
RAILROAD

FREIGHT STATION
21st St. ir Jackson Ave.

Long Island City

Room 314
JAMAICA STATION

(8-1)

SANDĖLIAMS VYRAI
CHECKERS-Patikrintojai 
NEW YORK DOCK CO. 

Kreipkitės 
W. J. HICKEY 
Gale Montague St. 

BROOKLYN.
(83)

JAUNI VYRAI
Viršaus 18 Metų Amžiaus 

Dirbti lėlių dirbtuvėje.
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS
GEORGETTE NOVELTIES, INC.

881 Broadway
ALgohquin 4-0814

(82)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

(83)

GIMBEL’S
TURI VIETŲ

VYRAMS SANDĖLYJE J 
ELEVEITERIŲ OPERATORIAMS

APVALYTOJAMS \
(Dienom ar Naktim) 

PAKUOTOJAMS 
IŠNEŠIOTOJAMS

KREIPKITĖS 116 WEST 32nd ST.

GIMBEL’S
(83)

2 VYRAI
Vidutiniai Sunkiam Darbui
Gero Proga Išmokti Amato 

NUOLATINIS POKARINIS DARBAS

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

CHEMINIS FABRIKAS 
REIKALAUJA

VYKŲ 
PATYRIMO 

NEREIKALAUJAMA 
BŪTINAS DARBAS 

IŠMOKSITE DIRBDAMI
HEYDEN CHEMICAL CORP 

290 River Drive, 
GARFIELD, N. J.

Nesikreipkite, jei dabar esate prie karinio 
darbo.

REIKIA VYRŲ
Komerciniam Sandėliui

AUKŠTA AUGA
51/i Dienos I Savaitę

(82)

EMPIRE STATE WAREHOUSE 
890 NOSTRAND AVE. 

BROOKLYN.

VYRAI! Būtinai Pramonei. VYRAI!
BE PATYRIMO, MOKYTIS 

INSPEKTORIAIS 
PAKUOTOJAIS 

TAIPGI 
PAPRASTI DARBININKAI

65c Į VALANDA, VIRŠLAIKIAI IKI 
VALANDŲ 

GREITI PAKILIMAI
GERA POKARINĖ ATEITIS 

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

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

POPIEROS NULEIDĖJAI
IR

BENDRAI FABRIKO 
DARBININKAI

20

MECHANIKAI & 
MECHANIKŲ 

PAGELBININKAI
Patyrę prie busų, trokų. 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
NUOLATINIS DARBAS

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
APMOKAMOS VAKACIJOS 

GRUPINE APDRAUDA 
Reikalingas atliekamumo paliudijimas

MATYKITE MR. MASSE
GREEN BUS LINES, INC.

148-02 147th Ave. Jamaica, L.
______________________________________ (83)

RELIEF VYRAS
ELEVEITERINIUOSE APARTMENT 

NAMUOSE
KEW GARDENS, L. I.

Alga $101 į mėnesį.
Skambinkite CLevcIand 3-8852

(87)

OPERATORĖS
Prie Singer Mašinų. Siuvimui lėlėms 

aprėdalų.
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
GEORGENE NOVELTIES, INC, 

881 Broadway 
ALgonquin 4-0814

(82)

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA
Pagelbėti vaiko priežiūroj. 
Taipgi pagelbėti su virimu.

Privatiniai namai, 
Privatinis kambarys.

Skambinkite JAMAICA 6-1678.
(82)

I. MERGINOS
LĘNGVAS FABRIKO DARBAS. 

ŠVARI DIRBTUVE.
GERA ALGA.

VIRŠLAIKIAI. NUOLAT.
Važiuokite busais 8 ar 9 iki Silver Street

SURGITUBE
1516 Jarrett Pl., Bronx.

(82)

BŪTINAS DARBAS 
STIPRAUS SUBUDAVOJIMO 

VYRAI
PROGA MOKYTIS 

PAKILIMAI, VIRŠLAIKIAI
ATLANTIC GUMMED PAPER 

CORP., 
1 MAIN ST., 

BROOKLYN, N. Y.

KIRTIMO IR LANKSTYMO 
PRESMANAI 
DIEMAKERS 

PLIENINIŲ LINEIKŲ 
DIE MAKERIAI

Prie 
LANKSTOMŲ DĖŽIŲ 

Gera Proga.
Bonų Patvarkymas. 

TELEPHONE 
GRAMERCY 7-8782.

MOTERŲ 
REIKIA

1-mam IR 2-ram ŠIFTAM
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

(82)

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 

I# būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

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

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

MĖSOS DARBININKAI
BENDRAS SANDĖLIO DARBAS

L1UGERIAI, KAROTOJAI, PAGELBININKAI 
PATYRĘ AR PRADINIAI

40 VALANDŲ SAVAITE, 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.

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

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

WMC TAISYKLIŲ.

SHEFFIELD FARMS
NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA
Niekus iš kariniu pramonių neprivalo kreiptis. 
Kurie kreipsitės iŠ būtinų darbų, turite atsi

nešti pąvo- atlipkamumo pareiškimą. ,

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 6 P.M.

206 FRELINGHUYSEN AVĖ.
NEWARK, N. J.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOKINĖS
AMŽIAUS 18 IKI 40

Aukštos klasės mašinšapė, City Hali srityje, 
išlavins ribotą skaičių tinkamų merginų ir 

jaunų moterų
OPERUOTI

PRECISION MAŠINAS
Geras regėjimas ir delikatnas jautrumas 

būtinas.
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas.

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ

MANUFACTURERS
MACHINE & TOOL CO.
277 CANAL ST., N. Y.

N. E. KAMPAS BROADWAY
(83)

MERGINOS MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

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

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Proga uždirbti iki $30 j savaitę 
trumpo laiko.

5 DIENŲ SAVAITE 
MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA.

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

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

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą 
(92)

UŽ

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

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

” 2 ; \ ' -------  .(84)

Kreipkitės
JOHN J.

NESBITT, INC
State Road & Rhawn Street 

Holmesburg, Phila., Pa.

GIMBEL’S
TURI VIETŲ 

ŠVAROS PALAIKYTOJOMS 
SANDĖLIO DARBUI 

RESTAURANTO DARBININKĖMS 
KREIPKITĖS 116 WEST 32nd ST.

GIMBEL’S
(88)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Naktiniai Šiftai 10 P.M.—6 A.M.
43’/j VALANDŲ SAVAITĖ

$26.26 J SAVAITĘ 
Su reguliariais pakilimais

Senai {steigta gamybos įstaiga
Kreipkitės

205 WATER ST., BROOKLYN
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

....................................  (82)

MERGINOS - MOTERYS

Gera Alga! Prisideda Viršlaikiai

Puikiuose santykiuose darbas fabrike

Atsineškite pilietybes liudijimus

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

BROOKLYN, N. Y.

VIRĖJOS

(84)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS. VIRIMU 
SU NAMU 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.

—w

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.

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

(83)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas.

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

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

- (86)
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SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

John Burkhart, pervažos 
kapitonas, paslydo žengdamas 
į savo pervažą prie Broad St., 
Įkrito East upėn ir prigėrė.

Korporalas
Parvyko

Prieš tris 
pasisvečiuoti

Nežiūrint sniego, pereitą 
trečiadienį popieros surinkta 
arti 600 tonų.

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

O
K

•H QUALITY

NO. 070
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man tic designs 
Lovelv.

Tai Gražios Dienos 
Pavasarėlio!

LaGuardia Išreiškė 
Minių Gyventojų 

Pageidavimą
Majoras LaGuardia tikriau-j 

šia išreiškė didelės didžiumos res 
miesto gyventojų pageidavimą, i 
kada, kalbėdamas i_______
metiniame United Seamen’s: 
Service mitinge pereitą antra 
dienį pasakė, jog mos turime j 
puikius jūrininkus (gentlemen! 
of the sea) ir kad mes turime' 
puikius laivus. Bet, sakė jis: | 

“Laikykimės juos — šioji! 
šalis paprastai praranda savo’ 
prekinį laivyną po karo; 
leiskime tam pasikartoti.”

Admirolas Emory S. Land, 
Maritime Komisijos viršinin
kas, pirmininkavo mitingui.

Atsiminkime Raudonąjį 
Kryžių Velykų 44Parese”

Pas lietuvius yra plačiai įsi- 
i gyvenęs paprotys turėti “pa- 
—Velykų šventėje. Tas 

i gražu ir žmoniška. Tačiau, 
antrame 1 viešint, susėdus aplink gausiai, 

pagamintais valgiais 
stalą, reikia atsiminti 

karius tolimuose Pacifi-

Pelnęsi Gelžkelių 
Tikietais

Gelžkelių tikietų perkupčių I 
firmos, 655 Fifth Ave., New į 
Yorke, du viršininkai nuteisti i 
kaltinimu darius didelius pel-' 
nūs iš tikietų. 
yra įstatymais leista 
$1 nuo tikieto 
mą, bet minėta firma 
nuo $9 iki $29 per tikintą.

skaniai 
apdėtą 
mūsų 
ko salų raistuose; Italijos pur
vynuose ir kitur kariniuose 
veiksmuose. Individualiai mes 
jiems negalime pagelbėti. Ta
čiau kolektyviai mes jiems ga
lime padėti per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių. Kur tik yra 
mūsų kariai, ten yra Raudono- 

| jo Kryžiaus skyriai, kurie tei
kia kariams medikalę pagel- 
bą, suteikia jiems Šventėse 

‘ moralio pastiprinimo, išsiilgu- 
' siems namų ir namiškių.

Taigi, leiskite man suges- 
tuoti jums, kad šią Velykų 

• dieną padarytume savo karių 
į atsiminimo diena ir kad Ve-

lykų “parėse” visur parinktu
me aukų Amerikos Raudona
jam Kryžiui. Kareiviai už tai 
būtų mums dėkingi. O mes pa
tys irgi geriau jaustumėmės, 
atlikę gražų, amerikoniškai 
patriotini darbą.

Tvirtai tikiu, jog šį mano 
priminimą daugelis atsimins 
prie geru Velykų dienos pietų 
ir paaukos Raudonojo Kry
žiaus Kariniam Fondui. Taigi, 
prašau Velykų “parėse” su
rinktas aukas priduoti Ameri
can-Lithuanian Red Cross 
Committee, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. Mums yra 
paskirta kvota surinkti $1,000. 
Dar trūkstame apie keturių 
šimtų dolerių. Būtų gražu, 
su talka Velykų “parių” 
baigtume savo kvotą.

P. Buknys,
ALRCC, pirm.

Darbo Partijos Sena- 
gvardiečiai Planuoja 

4-tą Partiją
Pasiryžę valdyti ir nuban- 

krūtuoti visą tą judėjimą, koks 
dar aplink juos sukasi, negu 
kad leisti apsivienyti su rin
kimus laimėjusia Darbo Par
tijos didžiuma, senagvardie- 
čiai būvę partijos vadai pla
nuoja ir toliau vesti skaldyto- 
jišką darbą, tverti ketvirtą

Tūlais metais Velykomis jau
nimas jau turėdavo savo mar
šus į giraites ir ten dainuoda
vo: “Tai gražios dienos, pava
sarėlio !”

Šiemet, rodos, maršavimo 
dar nebus. Pereitą trečiadienį 
iškritęs 8 colių storio sniego 
blanketas dar gražiai laikėsi 
ir ketvirtadienį. Temperatūra 
trečiadienį vienu tarpu buvo 
nukritus iki 27 laipsnių ir lai
kėsi per visą dieną ne aukš
čiau 35 laispnių.

šalčiausia žinoma balandžio 
5-ta yra buvus 3 874 metais, 20 
lai]fsnių. šilčiausia — 1928 
m., 77 laipsniai.

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS

Ep$£jS&

IS FONTANĖLIŲ VISUR

Pepsi-Coia Company, Long Island City, N. Y.

Popieros Taupymo Parodos

New Yorko Harleme 
Džiaugsmas

Didž iausiame negrų centre 
pasaulyj, New Yorko sekcijoj, 
vadinamoj Harlemu, kiekvie
nas sutiktas žmogus išreiškė 
pasitenkinimą Jungtinių Vals
tijų Aukščiausio Teismo nuo
sprendžiu, kad Texas valstijoj 
negrai’ turi būti prileisti bal
suoti nominaciniuo.se balsavi
muose, kaip ir visi kiti pilie
čiai.

Ne vien tik negrai džiaugia
si. Visi tikri demokratai pri
pažįsta, jog tai yra “didelė 
pažanga” mūsų demokratijoj.

Džimis Kaulinis 
Pasisvečiuoti 
dienas parvyko 
pas savo žmoną

mažytę dukrelę ir tė- 
k or porai as Zigmas
Kariuomenėje kor- 

Kaulinis jau išbuvo
apie devynius mėnesius ir per 
tą laiką nebuvo matęs saviš
kių, nes jis tarnavo Tennes
see ir Alabamos valstijose, o 
vėliausiu laiku perkeltas į 
Kansas valstiją— taigi gana 
toli nuo New Yorko.

CIO Renka Milioną Pa 
rašų už Roosevelto 

Kandidatūrą
Komiteto for United Labor 

Party sumanytosios “draft 
Roosevelt cards” yra labai po- 
puliariškos tarp unijistų. Uni
jų mitinguose tų atviručių pa
sirašoma labai daug; Be to, 
unijistai yra pasiryžę pasiekti 
su jomis ir kitus pažangius, 
norinčius karo laimėjimo ir 
pergalės ant fašizmo gyvento
jus.

CIO nusistatė tam tikslui 
surinkti milioną parašų.

Cpl. Zigmas Kaulinis
Korporalas Kaulinis tarnau- 

' ja artilerijoje ir jis pasakoja 
Įdomių dalykų, žinoma, tokių, 

i kurie nepažeidžia militarinių 
paslapčių. Mūsų kariuomenės 
artileristai, sako jis, didžiai 
įvertina Sovietų Sąjungos ar
tilerijos pasiekimus. Mūsų ka
rinė vadovybė labai gerbia 
maršalą Voronovą, Raudono
sios Armijos artilerijos genijų, 
daug prisidėjusį prie tolimes
nio ištobulinimo kanuolių.” 
“Artilerija — karo dievaitis,” 
yra pasakęs maršalas Vorono
vas, ir todėl Amerikos artile- 

i ristai kreipia didelio dėmesio

į tai, kaip Raudonojoj Armi
joj artilerija vaidina didžiulį 
vaidmenį vokiečių mušime.

Korporalui Džimiui Kauli
nini iš pradžių kariuomenėje 
buvo sunku ir nuobodu, bet po 
to, kai jis perėjo per pirmuti
nę treiniravimo šerengą, vis
kas žymiai palengvėjo.

—Jaunam, neturinčiam šei
mos žmogui—sakė korporalas, 
—kariuomenėje pagyventi ke
letą metų yra puikus daiktas, 
žinoma, kai žmogus turi šei
mą, — ji nuolat rūpi.

M as p et h as Džimiui atrodo 
ne tokis, kokį jis paliko: nėra 
tų jaunų vyrų, kuriuos jis pa
žino, — visi pašaukti tarny
bon, išsisklaidę po platų pa
saulį.

Pats Džimis pabuvos su' sa
viškiais Maspethc iki balan
džio 1d dienos — penktadienį 
išvažiuos atgal tarnybon.

Paklausinėjęs, kaip čia mū
sų dalykai (Džimis visuomet 
buvo pažangus vyras ir LDS 
narys), kaip organizacijos, 
kaip dienraštis Laisvė, jis pa
davė porą dolerių ir sako:

—Čia, va, du doleriai: vie
nas doleris tegu bus punde
liams — kovotojams dėl Lie
tuvos išvadavimo, o kitas — 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Amerikos Raudonas Kry
žius labai daug padeda mums, 
— nepavaduojama įstaiga ir ji 
reikalinga kiekvienam remti.

Džimio vizitu džiaugiasi jo 
žmona Elena, džiaugiasi tėve
liai, Jonas ir Anastazija Kau
liniai, džiaugiasi jo draugai, 
kurių jis turi nemažai.

Draugas.

Ml
mum

Žymūs čechoslavai vadovauja Raudonojo Kryžiaus vajui savo tautiečių tarpe. 
Iš kaires dešinėn: Francis Lederer, filmų žvaigždė; Sigmund Gottlober, fondo 
Kalbinės Spaudos Divizijos pirmininkas; Jarmila Novotna, Metropolitan Operos 

žvaigždė; Vladimir Hurban, čechoslovakijos ambasadorius. Paveikslas imtas pra
mogoje paminėjimui pirmojo Čechoslovakijos prez. velionio Tomas G. Masaryk.

Jų tikslas aiškus: suskaldyti 
darbo žmonių jėgas ir padėti 
reakcijai laimėti. Tam vado
vauja Alfange, Counts, Du
binsiąs ir kiti iš tos grupės.

Jie paskelbė, kad jie šau
kia savo konvenciją bėgiu 30 
dienų tikslu sutverti “ketvirtą 
partiją.” Tą nutarusiame jų 
mitinge, Bark Central Hotel, 
daugiausia dalyvavo Ladies 
Garment Unijos ir Hatters 
Unijos viršininkai ir advoka
tai, taipgi grupelė intelektua
lų iš Social Democratic Fede
ration.

Konvencijon kviečiama vi
sos senagvardiečių grupės ir 
komitetai ir “bile kurios kitos 
pilietinės ir politinės grupės,”
įskaitant ir savo partijose ne- sektoms giminingų papročių ir 
beišsitenkančius demokratus ir prietarų. Tačiau ji skiriasi nuo 
republikonus. Toks, maždaug, 
turės būti pamatas trockistų- skelbia visų rasių ir tautų ly- 

tveriamos ketvirtos! ^bę, vieningumą. Atitinkamai
I tam nusistatymui, pastoriaus 
Tomlinson vadovaujamos ve
lykinėj programoj sukviesti 
kalbėti 5 rasių atstovai, o pa
maldų dalyviais kviečiami vi
sų tautų ir tikybų žmonės su 
savo dvasiškiais, chorais, 
blemomis.

Ypatingos Velyky
Pamaldos

Jau kelinti metai New Yor
ko Central Park Mall, po at
viru skliautu, įvyksta velyki
nės pamaldos nuo 7 iki 8 ry
to, kaip rengėjai sako, pasvei
kinimui užtekančios saulės ir 
naujos vilties, kad vieną gra
žią dieną “visos pasaulio tau
tos susivienys naujos rūšies pa
saulyje.”

Vadovaujanti biblijistų gru
pė, pasivadinusi Churches of 
God, turi kitoms religinėms

Ateinančią savaitę mieste 
pradės masinę popieros tau
pymo ir attikusios rinkimo 
kampaniją. Daugelyje krautu
vių išstatys posterių parodėles, 
aiškinančias, kiek daugeriopų 
patarnavimų karui atlieka po- 
piera, kad paakstinti atlieka
mos popieros rinkimą ir nevar
totos taupymą.

Vartotojai bus raginami neš
tis nevyniotus iš krautuvių jau 
esamus koriuose, bonkose ir 
dėželėse bei maišeliuose pro
duktus.

SUSIRINKIMAI
EAST N. YORK-RICH. HILL

kp. susirinkimas įvyks 
d., 8 v. v. Buzelio salė- 

ir Crescent St.

LDS 13 
balandžio 6 
je, Atlantic Avė. 
Kviečiame narius dalyvauti.

MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. ir LDS 14 kp. su
sirinkimas jvyks ketvirtadieni, 6 d. 
balandžio, Rusų Name., 56-58 61 st 
St. Pradžia 7:30 v. v. Kviečiame na
rius dalyvauti.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Universitetas Išdavė 22 
Stipendijas

Now Yorko Universiteto Dai
lės ir Mokslų mokykla išda
vus 22 stipendijas sekamo se
zono laikotarpiui. Tarpe apdo
vanotų 7 jau turi Master of 
Arts laipsnius, paeina iš 6 
valstijų, lankę 11 skirtingų 
mokyklų.

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

daugelio kitų tuomi, kad ji

Nužudytosios Lonergan’ie- 
nės motina teismo keliu reika
lausianti būti globėja dukters 
sūnelio.

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 5-6191

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ O STANLEY MISIŪNAS

I ‘i '■■I SAVININK AS

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte

LIETUVIŠKAS 

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

Juozas Zeidat 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
Penktadieniais uždaryta.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

DIAMOND PAIR-

DIAMOND ENSEMBLE
F,RST ,N HfAnr

” PlRSr

L a d y C r o s b y
Both jor.

Matched 14Kgold JT*03rings, intricately
fashioned in ro

Weekly Terms

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

Į All Lady Crosby 
ensembles in pre- 
sentalion boxes,.

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

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

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

Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

■■(.‘J ■

r’> V •* ; .<;T. . j

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Jsist. 28 m.)

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Ave.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612

nominaciniuo.se



