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Gražusis Odessos miestas
didžiulis Tarybų Ukrainos uos
tas Juodosios Jūros pakraštyj, 
jau laisvas. Išlaisvino jį nar
sioji armija, vadovaujama ge
nerolo Malinovskio, kuris pats 
gimė ir augo Odessoje.

1941 m., kai hitlerinis žvė-
ris, gelbstimas vengrų ir ru
munų, veržėsi per Ukrainos 
plotus, žudydamas ir naikin
damas, Odessos gynėjai, ap
gulti iš trijų pusių išlaikė mies
tą per porą mėnesių.

Šiandien vokiečiai su rumu
nais negalėjo apgulos stovyje 
miesto išlaikyti nei vienos die- j 
nosį

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

No. 86 LAISVĖS ANTRAĮdephoicI sraggMMS78TREET Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Balandžio-April 12, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVI

RAUDON. ARMIJA TRIUŠKINA NACIUS KRYMO PUSSflLYJ
Amerikiečiai Nukovė 10,000 
Japonų New Britain Saloj;

Žūs dar Tūkstančiai Jų

Odessą Atvaduodami, Sovietai 
Praskynė Sau Kelius į 

Vidurinę Rumuniją

Kryme Sovietai Nužygiavo 
Keliolikų Myl. Pirmyn, Nuko
vė 5,000 Nacių, Suėmė 1,000

Hitleris Odessą buvo “pado
vanojęs” Rumunijos plėšikams 
ir šitie miestą pavadino “An
tonescu” (kai kurie lietuviai 
sako “Antanausko”) vardu, — 
Antonescu yra Rumunijos dik
tatorius.

Ne ilgai, tačiau, Odessa ne
šiojo tą šlykštų vardą. Odessos 
išvadavimo valanda atėjo grei
čiau negu daugelis optimistų SaVO

Australija, bal. 11. —Ja
ponai visu frontu bėga at
gal vidurinėje New Britain 
salos dalyje, linkui šiauri
niai rytinio jos smailgalio, 
įkandžiai vejami amerikie
čių. Menama, kad japonai 
planuoja apsistoti tiktai 

i ties savo tvirtuma Rabau-

Japonai apleido įvairias 
• lėktuvų aikštes ir 

tikėjosi. tvirtumas šiaurinėse ir pie-
Prieš karą Odessoje gyveno tinėse New Britain pakran- 

keletas tūkstančiu lietuviu. 
Man esant Maskvoje, V. Kap
sukas pasakojo, kad į Odessos 
lietuvius yra kreipiama rimto 
dėmesio, — aprūpinami jie 
buvo lietuviška literatūra, 
laikraščiais ir knygomis.

Ar šiandien apgriautame 
Odessos mieste yra kiek 
pasilikusių lietuvių?

Sunku pasakyti.

Menama, kad Japonija 
dar turi 40,000 kariuome
nės New Britaine. Bet A- 
merikos ir Australijos ka
ro laivai ir lėktuvai taip 
kietai blokaduoja priešus toj 
saloj, kad japonai negalės 
gauti maisto kitaip, kaip 
tik submarinais. Todėl, 
rie japonai nebus ten 
naikinti bei suimti, tai 
rėsia badu išmirti, v

ku
šti-
tu-

nors

tėse. Tik dabar pranešama, 
kad amerikiečiai jau kovo 
8 d. užėmė Talasea pussalį 
su priešų lėktuvų stovykla.

Jungtinių Valstijų kariai 
užvaldė jau didžiumą tos 

nepertoli
Naujosios

NACIŠKAS 0F1CIE- 
RIUS ŠOVĖ MEKSI

KOS PREZIDENTĄ
stambios salos, 
Australijos ir 
Guinejos.

Skaičiuojama,
Amerikos marininkų įsiver
žimo į New Britain iki šiol 
užmušta 10,000 japonų ir 
suimta 232.

kad nuo

Pranešimai skelbia, 
Raudonoji Armija pradėjo 
veiksmus Kryme, modamosi jį 
išlaisvinti.

Autonominė Krymo respu
blika yra gražiausias perlas 
tarybinių respublikų tarpe, šis 
poetų apdainuotas pussalis ne 
tik labai gražus gamtiniai, bet 
ir svarbus strateginiai.

Daug tūkstančių gyvybiij 
priešas paklojo, bandydamas 
užkariauti Krymą. Atsimena
me narsiųjų Sevastopolio gy
nėjų žygius, — tik prie to 
miesto vokiečiai su rumunais 
paguldė kelias dešimtis tūks
tančių savo kareivių.

Dabar vokiečiai ir rumunai, 
esą Kryme, atkirsti nuo susi
siekimų sausžemiu, laukia pra
žūties. Pabėgti jiems iš Krymo 
bus labai sunku, beveik nega
lima, ypačiai po to, kai Rau
donoji Armija išlaisvino Odes
są. Kurie mėgins gelbėtis lai
vais, tų lauks mirtis jūros dug-l 
ne.

Kiek iš viso Kryme fašistai 
turi kareivių, mes nežinome, 
— kai kurie spėja, jog arti 
šimtą tūkstančių.

Kaip bus, kaip nebus, tikė
kime, kad Krymas neužilgo 
bus išlaisvintas, kad neužilgo 
uogas, orindžius ir kitokius 
vaisius valgys Tarybų Sąjun
gos piliečiai, kad jo garsiuose 
kurortuose gydysis didžiai 
sipelnę raudonarmiečiai.

kad

nu-

ei-

Amerikos ir Anglijos 
Lėktuvai Vėl Plačiai 
Bombardavo Vokietiją
London, bal. 11. —Bent 

750 didžiųjų Amerikos bom- 
banešių, lydimi šimtų leng
vųjų lėktuvų, bombardavo 
Braunšveigą, Hanoverį ir 
kitus karinių fabrikų mies
tus'vidurinėje Vokietijoje 
ir net Baltijos Jūros ruo
že. Vienas amerikiečių 
bombanešis buvo priverstas 
nusileist Švedijon. Švedai 
nušovė vieną vokiečių lėk
tuvą.

Naktį iš pirmadienio į 
antradienį 900 Anglijos 
bombanešių atakavo penkis 
geležinkelių centrus Fran
ci joj ir Belgijoj ir karinius 
punktus šiaurvakarinėj Vo
kietijoje. 22 lėktuvai 
grįžo iš tų žygių.

ne-

Amerikos laivyno sekre
torius Knox sakė, kad ja
ponų atakos prieš anglus 
Imphal - Kohimos srityje 
Indijoj “nėra jau toks bai
sus pavojus.”

Mexico City. — Meksikos 
armijos leitenantas Anto
nio E. de la Lama Rojas pa
leido kulką iš revolverio į 
Meksikos prezidentą Manu- 
elį Avila Camacho prezi
dentiniame palociuje; per
šovė švarką ir bruslotą, bet 
nepataikė į patį prezidentą, 
kuris tik truputį paraku 
apsvilintas.

Rojas norėjo šauti ir pre
zidento daktarui O. Mond- 
ragonui, bet prezidentas 
greit pagriebė jam už ran
kų.

Areštavus Roją, pas jį 
buvo rasta keli naciški do
kumentai. Kvočiamas, ko
dėl jis pasimojo prezidentą 
nužudyti, Rojas atsakė: 
“Todėl, kad man neleidžia
ma karinėje uniformoje 
bažnyčion eiti.”

(Šiuo žodžius berašant, 
atėjo pranešimas, kad šovi- 
kas mėginęs pabėgti iš po 
arešto ir tapęs nukautas.)

Tai Nacių Pasimojimas
Vincentas Lombardo Tole

dano, pirmininkas Lotynų 
Amerikos Darbininkų Kon- 
federac. (Sąjungos), svei
kino Meksikos prezidentą 
Camacho, kad jis išliko gy
vas ir sveikas. Toledano 
pareiškė, jog tas pasimoji
mas ant prezidento gyvy
bės tai buvo “tipiškas na
cių pasikėsinimas prieš de
mokratijos pastangas Mek
sikoj ir visame amerikinia
me žemyne.”

London, bal. 11. — Gene-'čių gynimosi tvirtuma, pri
dengusi kelius į vidurinius 
Rumunijos apskričius.

SOVIETAI PAGROBĖ 
ODESSOJ DAUGYBĘ 
VOKIEČIŲ ĮRENGIMU
Maskvos radijas prane

šė, jog raudonarmiečiai, už
imdami Odessą, pagrobė 
milžiniškus daugius vokie
čių karo reikmenų, tarp ku
rių yra didelis skaičius tan
kų, šimtai kanuolių ir mi
nosvaidžių, daug traukinių 
garvežių ir keli tūkstančiai 
vagonų, pilni įvairių krovi
nių.

Stalino įsakymu, Maskva 
pasveikino Odessos atvada
vimą 20 salvių šūvių iš 324 
kanuoliu. O Juodosios Jūros 
sovietinis laivynas mušė 12 
salvių iš 120 kanuolių šiai

rolo Malinovskio Trečioji 
Ukrainos Armija, atėmus iš 
nacių Odessą, didį Juodo
sios Jūros uostamiestį, 
sparčiai artinasi prie Ovi- 
diopolio; siekia užkirst vo
kiečiams ištrūkimą laivais 
iš Ovidiopolio per keturių 
mylių pločio jūrinę įlanką į 
Akkermaną, sovietinėj Mol
davijoje. Šiuos žodžius be
rašant, raudonarmiečiai 
užėmė pozicijas tik už še
šių mylių nuo Ovidiopolio. 
Gręsia naciam sunaikini
mas bei suėmimas tame 
kampe tarp Juodosios Jūros 
ir tos įlankos.
Odessa Kaipo Vartai į Vi

durinę Rumuniją
Specialiame pareiškime 

dėlei Odessos atvadavimo 
maršalas Stalinas sakė, jog 
Odessa buvo galinga' vokie-

London, bal. 11. — Gene
rolo Feodoro I. Tolbuchino 
komanduojama, Ketvirtoji 
Ukrainos armija šturmavo 
nacius Perekope, žemės ka
kle tarp Juodosios Jūros ir 
Azovo Jūros Sivaš Įlankos, 
sudaužė labai stiprią vokie
čių gynimosi liniją, ir nu
bloškė priešus apie 15 my
lių atgal, šiauriniame Kry
mo pussalio kampe.

RUMUNIJOS FRONTE
SOVIETAI GALINGAI

PLEŠKINA PRIEŠUS

Artėja Čechoslova- Rumunija Slaptai 
kijos Atvadavimas, Prašanti Taikos iš

Pareiškė Stalinas Sovietų Sąjungos
London. — Premjeras 

Stalinas atsiuntė sekamąją 
telegramą Eduardui Bene- 
sui, Čechoslovakijos emi
gracinės valdžios preziden
tui:

“Aš esu tikras, jog bend
roji jūsų ir mūsų tautų ko
va prieš bendrąjį mūsų 
priešą greitai prives prie 
čechoslovakij Respublikos 
laisvės ir nepriklausomy
bės atsteigimo.”

Šia telegrama Stalinas 
atsakė į prez. Beneso svei
kinimą Raudonajai Armi
jai, atakuojančiai nacius ir 
vengrus Čechoslovakijos 
pasienyje.

Raudonarmiečiai Užėmę 
Miestelį čechoslovakijoj
Čechų valdininkai Londo

ne sako, kad Raudonoji Ar
mija išvien su čechų briga
da, kovojančia po raudon-

Brooklyno dienraštis PM 
išspausdino neoficiali pra
nešimą iš Londono, kad Ru
munijos valdžia slaptai nuo 
nacių pasiūliusi Sovietams 
taikytis su ja. Sakoma, jog 
premjeras Stalinas tą pa
siūlymą perleidęs Anglijai 
ir Amerikos atstovybei 
Londone.

Taigi dabar specialis A- 
merikos pasiuntinys, vals
tybės sekretoriaus pavaduo
tojas, Edward R. Stettinius

sugirdi ir tariasi 
Anglijos vyriausybe apie 
Rumunijos prašymąsi 
kytis su Sovietų Sąjunga.

tai-

armiečių vėliava, prasiver
žė per Karpatų kalnyną ir 
užėmė Jasina miestelį, Če- 
choslovakijoj, už 5 mylių 
nuo Vakarų Ukrainos ru- 
bežiaus. (Sovietai nieko a- 
pie tai oficialiai nesako.)

Tūli žmonės spėja, kad 
namuosiuose SLA pild. tarybos 
balsavimuose Bagočius išrink
tas nebūsiąs. Girdi, visos di
džiosios kuopos didele daugu
ma narių pasisakė už Bago- 
čiaus oponentą, Laukaitį.

Kol kas sunku pasakyti, 
kaip ten bus. Spėti neverta. 
Rinkimai pasibaigs šią savaitę 
ir jų pasekmės bus neužilgo ži
nomos.

Bet jeigu taip bus, — jeigu 
Bagočius rinkimus prakiš, jis 
dėl to turės save ir savo prie- 
teiius, menševikus, kaltinti. 
Besistengdamas išėsti iš pild.

tarybos J. K. Mažukną, jis bus

Sakoma, Hitlerio valdžia iš
leido pareiškimą, reguliuojan
tį Tarybą Sąjungos belaisvių 
Vokietijoje traktavimą. Girdi, 
nuo šio laiko visi SSSR pilie
čiai belaisviai turį būti trak
tuojami taip, kaip ir kitų ka
riaujančių kraštų belaisviai. 
Iki šiol jie buvo laikomi ver
gų padėtyje.

žinodami, kad jiems teks už 
savo kriminalystes atsakyti 
(neužilgo), hitlerininkai, ma
tyt, bando “taisytis.”

Apsupime Sunaikinta bei 
Suimta 23,700 Vokiečių
London, bal. 11. — So

vietų kariuomenė per dieną 
užmušė dar virš 2,400 na
cių, visomis pusėmis ap
siaustų į vakarus nuo Ska
los miesto. Taigi šiame ap- 
siautime per paskutines aš- 
tuonias dienas nukauta ir 
nelaisvėn paimta jau 23,- 
700 hitlerininkų.

Kazokai Kryme baisiai 
kapoja vejamus nacius.

tiffin

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS PANAIKINO 
PRIEVARTOS DARBĄ UŽ SKOLĄ

Washington. — Negras 
darbininkas Emmanuel Pol
lock Floridoj buvo gavęs $5 
iš tūlo J. V. O’Alloros, ku
ris sake, kad turėsi už tuos 
pinigus atidirbti. Bet neg
ras supartęs, jog tai yra tik 
šiaip paskola. Tačiaus, pa
gal Floridos valstijos 1919 
m. įstatymą, vietinis teis
mas skyrė $100 baudos neg
rui už tai, kad jis neatidir
bo už tuos 5 dolerius. • O 
kad negras neturėjo pinigų, 
tai buvo pasiųstas kalėji-

man 60 dienų.
Byla, pagaliau, pasiekė 

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausią Teismą ir šis teis
mas 7 balsais prieš du pa
naikino negro bausmę ir 
nusprendė, jog minimas 
Floridos įstatymas priešta
rauja Jungtinių Valstijų 
konstitucijai, kuri uždrau
džia vergišką, iš prievartos 
darbą beų tarnybą. Tokiu 
būdu ir tas Floridos valsti
jos įstatymas panaikintas.

Savo pareikštoje nuomo-

U Z

London, bal. 11. — So
vietų kariuomenė prasiver
žė Rumunijon per Siretul 
ir Suseava upes dar 65 my
lių-ilgio frontu, per diteną 
užkariavo 180 gyvenamųjų 
vietovių, tame skaičiuje tris 
miestus su geležinkelių ma
zgais — Darmanesti, Ve- 
resti ir Dolhasca ir septynis 
miestelius su geležinkelių 
stotimis —Rauseni, Burdu- 
jeni, Millsauti, Bala, Sucea- 
va, Itcani ir Linteni, ir Tar- 
gu-Frumos miestą su dide
liu geležinkelio centru. 
Tarp kitko, raudonamieČiai 
užėmė Vultura miestą,
penketo mylių į šiaurių va
karus nuo Jassy, didelio ge
ležinkelių mazgo.

Artyn žibalo Versmių
Šiaurvakariniame šio 

fronto gale, Karpatų prie
kalnėse, Sovietai užkariavo 
pozicijas tiktai 15 mylių 
nuo Campulung žibalo ver
smių ir pasiekė punktus už 
160 mylių nuo Ploesti, pačių 
didžiųjų Rumunijos žibalo 
šaltinių ir jo apdirbimo fa
brikų.

Raudonoji Armija bloškia 
priešus į vakarus linkui 
Vengrijos, maršuoja abiem 
šonais geelžinkelio, einan
čio iš savo užimto Darma
nesti į Budapeštą, Vengri
jos sostinę.

Sovietų užimtas Radauti 
toje srityje yra vienas iš 
didžiųjų Bukovinos miestų.

Raudonarmiečiai taipgi 
užkariavo Critesti miestą, 
20 mylių į vakarus nuo pu
siau apsupto Jassy geležin
kelių centro ir 4 mylios į 
pietus nuo Sovietų perkirs
to geležinkelio, einančio 
tarp Jassy ir Pascani.

Associated Press teigia, 
kad jau, girdi, prasidėjęs 
krikimas rumunų - vokiečių 
fronto.

Tuo pačiu laiku kiti Ket
virtosios armijos junginiai 
prasigrūmė per Sivaš Įlan
kos vandenį iš rytų šono irz. 
puolė aptvirtintą vokiečių 
liniją 50 myNų frontu. Tai 
linija, kurią hitlerininkai į- 
rengė saugoti Krymo pus
salio lygumoms į pietus.

Raudonarmiečiai Pere- 
kopo - Krymo fronte per 
dvi dienas užmušė 5,500 vo
kiečių, nelaisvėn paėmė 1,- 
900, atvadavo Armiansko 
miestą su geležinkelio sto- 
čia ir 24 kitus gyvenamuo
sius punktus. Šiais laimėji
mais Sovietai pasiekė abu
du geležinkelius ir svar
biausius kelius, vedančius 
gilyn Krymo pussalin į pie
tus, vakarus ir rytus.
Pagrobta bei Sunaikinta 

Daug Nacių Pabūklų •* ’
Pliekdami hitlerininkus, 

raudonarmiečiai pagrobė 
nuo vokiečių 91-ną kanuolę, 
54 minosvaidžius, 337 kul
kosvaidžius, 2,686 automa
tinius ir šiaip karinius šau
tuvus, o sunaikino 44 nacių 
tankus ir 21-ną lėktuvą.

Sovietai jau pernai lap
kričio 1 d. uždarė vokie
čiams ir rumunams siaurą 
Perekopo žemės ruožą, tarp 
pietinės Ukrainos ir Krymo 
pussalio, kurio arčiausi 
krantai yra 110 mylių į pie
tų rytus nuo dabar atva
duoto Odessos didmiesčio.

Neoficialiai skaičiuojama, 
jog Kryme yra apie 100,000 
hitlerininkų, o tarp jų dau
gelis sužeistų ir gydomų. 
Jiems nelieka jokio kito ke
lio ištrūkti iš Krymo, kaip 
tik per Juodąją Jūrą, plau
kiant bent 140 mylių į Ru
muniją.

Paskutiniu laiku vokie
čiai naudojo Krymo pussalį 
kaip aikštes savo lėktuvam - 
veikti prieš Sovietus pieti
niame fronte.

Kaip Sustabdyt “Bepu 
siškus” Ašies Tarnus

nėję Aukščiausias Teismas 
pareiškė, jog pagal tą įsta
tymą neteisingai sprendė 
valstijinis teismas, būk neg
ras turėjęs intenciją nusuk
ti tuos 5 dolerius.

. r; , -■/'/■„.„J, Aį ,7^ ,. .

London.— Amerikos val
stybės sekretoriaus pava
duotojas Ed. R. Stettinius 
svarsto įvairius tarptauti
nius santykius su Anglijos 
užsienių reikalų ministeriu 
A. Edenu.

Pirmiau jiedu tarėsi, ko- 
kiais būdais galima būtų 
sustabdyt gabenimą meta
lų ir kitų reikmenų na
ciams iš Ispanijos, Portu
galijos, Turkijos ir Argen
tinos, vadinamų “bepusiš- 
kų” kraštų.

Sovietai 75 mylių frontu 
žygiuoja pirmyn Kryme 
prieš hitlerininkus.
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Kokius Skymus Tie Ponai Ten 
Daro?

Tūlas F. Simons-Simokaitis rašo Ame
rikos Lietuvyj (bal. 8 d.), kad užpraeitą 
savaitę Chicagoje “įvyko keli susirinki
mai kur buvo bandoma sulipyti United 
Lithuanian War Relief Fund?’ Kitais žo
džiais, kas nors ir kur nors užkulisiniai 
dirba kokiam tai “apvienytam fondui” 
įsteigti ir tas fondas, žinoma, būsiąs 
“Lietuvai šelpti fondas”! Simokaitis abe
joja: “Kas iš to fondo bus, sunku pasa
kyti, mat tas naujas fondas yra kuria
mas už sveikatą LNRF., tai buvusio fon
do, kurį sutvėrė ir savo pastangomis se
natvėj žmogus surinko kelis tūkstančius 
dolerių.”
• Toliau:

“Bet šiame fonde atsirado net keli sa
ve pasivadinę ‘tautininkais’, kaip atro
do, tai kupčystą padarė.”

Kokią kupčystą? Kas ją padarė? Kas 
tas “senatvėj žmogus”? Mums neaiš
ku. P-nas Simokaitis, ar nemokėdamas 
išsireikšti raštu, ar nedrįsdamas, nepa
sako.

Atrodo, kad ten kas nors, kur nors ko
kią vagystę bene bus padaręs, gal pini
gus nujojęs, gal kokiai politinei saikai 
tuos pinigus bus atidavęs. Pasak Simo- 
kaičio, ten kas nors yra, bet gal nei jis 
pats nežino, kas.

Simokaitis savo raštą šitaip baigia:
“Plačioji visuomenė apie tai (tą “kup

čystą” ir politikierių makliorystes — L. 
Red.) mažai žino arba visai nieko, bet 
kada sužinos, tai galės padaryti savo iš
vadą. šių žodžių rasėj ui yra pranešta iš 
Chicagos net iš dviejų šaltinių apie sky- 
muojančius susirinkimus ir nutarimus, 
taipgi yra gauta žinių ir iš kitur, bet vi
sos žinios apie United Lithuanian Re
lief Fund, atrodo kad gerų rezultatų ir 
pasekmių vargiai bus iš to fondo.”

Mes esame girdėję, kad į Chicagą ne- 
persenai buvo suvažiavę pp. Bagočius, 
Laučka, “viena piktos valios boba iš 
Pittsburgho” (kaip ją tūli vadina) ir dar 
•kai kurie kiti “veikėjai”. Jie ten, sako
ma, tarėsi dėl kokio tai fondo “apvieniji- 
mo.” Gal p. Simokaitis turi galvoj tą pa
tį.

Mes taipgi girdėjome, kad jau net ke
letą sykių Washingtonan buvo nuvykę 
tūli “veikėjai” prašyti President’s Relief 
Boardo pirmininko, Joseph E. Davies’o, 
kad jis leistų jiems sukurti “Lietuvai 
Šelpti” kokį tai fondą.

Atrodo keista, kad tie patys žmonės, 
kurie per pastaruosius virš trejetą metų 
Lietuvos liaudį šmeižė, niekino, girda
mi, garbindami Hitlerį, dabar vienu sy
kiu susirūpino “Lietuvos šelpimu”! Iš 
praeities žinome, ką tie ponai šelpė: pas 
Hitlerį pabėgusius (į Berlyną) visokius 
lietuvių tautos priešus!

Ne Lietuvos žmonių šelpimas ir dabar 
jiems rūpi. Jiems norisi susirinkti pinigų 
savo nešvariai politikai finahsuoti.

■ Lietuvos žmonių kovotojų dėl josios 
išvadavimo šelpimu šiandien rūpinasi tik 
viena įstaiga: Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas, kurio centras yra Brook- 
lyne. Bet šis komitetas nebuvo niekur 
kviestas, jis nieko nežino apie jokį “Uni
ted Lithuanian War Relief.”

Nesinori manyti, kad atitinkamos į- 
staigos Washingtone pripažintų kokį 
tai šelpimu niekur nepasirodžius! “ap- 
vienytą komitetą”, nepainformavę apie 
tai to Komiteto, kuris iki šiol jau yra 
nudirbęs didelių darbų Lietuvos žmonių 
Šelpimo srity j.

Būtų gerai, kad p. Simons-Simokaitis 
apie tuos Chicagos politikierių skymus 
parašytų plačiau ir aiškiau, painformuo
damas Amerikos lietuvius.

Naujasis Darbo Partijos 
Pirmininkas

Persiorganizavusi, susitvarkiusi, Ame
rikos Darbo Partija, veikianti New Yor- 
ko valst. ribose, pagaliau išsirinko nau
ją vadovybę. Josios naujuoju pirminin
ku yra žymusis unijistų vadas, vienas 
CIO vadų, Sidney Hillųian, Amalgameitų 
unijos prezidentas.
. Mums atrodo, jog Sidney Hillmanui 
naujoji vieta labai tinka, o jis tai vietai 
dar labiau. Mr. Hillmanas yra artimas 
prezidento Roosevelto prietelius, ir žy
mus žmogus.

Po to, kada Amalgameitų unija ir CIO 
pasisakė už tai, kad Amerikos Darbo 
Partijos “sferos” reikėtų praplėsti, kad 
ši partija turi remtis daugiau organi
zuotais darbininkais (neatskiriant nuo 
jų, žinoma, liberalų), Sidney Hillman ė- 
mėsi už darbo. Jis agitavo, jis dirbo ta 
kryptim, kad Darbo Partiją apvienyti ir 
sustiprinti.

Išrinktas Darbo Partijos prezidento 
pareigoms eiti, Mr. Hillman, be abejo, 
nesigailės savo pajėgų tai partijai su- 
veiklinti, sustiprinti. Jis gaus nuošir
džios paramos iš visų darbiečių ir šiaip 
pažangiųjų žmonių, progresyvės visuo
menės.

Šie metai —prezidento rinkimų metai. 
Niekad, nuo 1864 metų, prezidentiniai 
rinkimai Amerikoje nebuvo toki svar
būs, kaip šiemet. Vis daugiau ir dau
giau kyla žmonėse reikalavimų, kad 
prezidentas Rooseveltas kandidatuotų 
ketvirtajam prezidentystės terminui. Iš 
kit. pusės, visoki apyseriai ir izoliacinin- 
kai, visoki fašistai ir jiems pritariu, kal
inus melų ir šmeižtų verčia ant prezi
dento Roosevelto.

Amerikos Darbo Partija šimtų nuo
šimčių stoja už prezidentą Rooseveltą. 
Ateis rinkimai, ateis lapkričio mėnuo, 
pažangieji žmonės dės visas pastangas 
gauti daugiau balsų už prezidentą Roo- 
.seveltą. Čia Darbo Partija suvaidins ne
paprastai svarbų vaidmenį.

Taigi visi darbiečiai, talkon savo nau
jam pirmininkui, Mr. Hillmanui!

Sekretoriaus Hull Kalba — Laiku 
Pasakyta ir Svarbi Kalba '

i

Praeitą sekmadienį valstybės sekreto
rius Cordell Hull sakė kalbą’(kuri buvo 
transliuojama ir per radiją) apie mūsų 
krašto vyriausybės užsieninę politiką.

Žmonės, gerai sekę valstybės sekreto
riaus darbus pastarųjų vienuolikos me
tų bėgyj, teigia, kad ši Mr. Hullo kalba 
buvo konkretiškiausia, įdomiausia iš vi
sų jo sakytų kalbų.

Šiandien Amerikoje daugelis žmonių, 
ypačiai iš republikonų ir socijal-fašistų 
abazo, dažnai puola prez. Rooseveltą ir 
valstybės sekretorių Hullą neva dėl to, 
būk jie nevedą aiškios užsieninės poli
tikos, būk Amerikos vyriausybė užsie
ninės politikos visai neturinti, ir t.t. Tie 
visi kritikai dabar, kai Mr. Hull’as pa
sakė savo kalbą, turės nutilti.

Sekretorius Hull, ruošdamas savo kal
bą, tarėsi su prezidentu Rooseveltu. Tai
gi jo kalba yra išraiška tiek prezidento 
Roosevelto tiek jo paties nuomonės ir 
nusistatymo. Kokis gi mūsų nusistaty
mas?

Mes kovojame, sako Mr. Hull, “kad 
Europoje įsikurtų stiprios, pažangios ir 
daugumos žmonių valią išreiškiančios 
valdžios, kurios būtų pasiaukojusios ge
rinti bendrąją visų žmonių būklę, pana
šiai, kaip Amerikos valdžia.”

Tokis mūsų tikslas. Kas jam gali būti 
priešingas?

Kad tą tikslą pasiekti, reikia sunai
kinti fašizmas, nugalėti fašistų armi
jas.

Atlanto Čarteris yra bendra rodykle, 
pagal kurią Jungtinės Tautos" veikia, ta
čiau Atlanto Čarteris nėra kokia kons
titucija, o tik bendrų mūsų tikslų api
būdinimas. Galutinas pokarinių tūlų 
valstybių sienų nustatymas paliekamas 
pokarinei gadynei. Maskvos, Kairo ir 
Teherano konferencijos sujungė mūsų 
šalį su trimis kitomis didelėmis valstybė
mis — Didžiąją Britanija, Taryb. Sąjun
ga ir Chinija,—na, ir Amerika laikysis 
nutarimų, padarytų paminėtose konfe
rencijose. Kitais žodžiais, Amerika veiks 
išvien su didžiosiomis savo talkininkė
mis. i

Italijos klausimu, Mr. Hull sako, Ame
rika laikysis Maskvos konferencijos nu
tarimo. Francijos klausimu, ji pripažįs
ta de Gaulle komitetą kaipo Francijos 
žmonių atstovų, nprs jam pilųo Franci-

, P. Cvirka.

Smetonos Kiemo Gaidys 
Arba Pakštas Kazys

(Fcljetpoąs)
Mus pasiekia žinios, kad gelis jau buvo paaukoję sa- 

Jungtinėse Valstijose gyve- įvo gyvybę vokiškose kartu- 
nantieji kaikurie Smetonos vėse už Lietuvos „laisvę, 
kiemo gaidžiai vėl bando, Vienas stropiausiųjų tokių 
pasilypėję ant tvorų, giedo
ti senas giesmes. Visai su
prantama tų gaidžių skė- 
tojimasis: prieš oro per
mainas jie visuomet paro
do didelį judrumą. Juk dar 
taip visai neseniai, kai Hit
lerio armijos krauju ir ug
nimi nusiautusios Lietuvą 
įsiveržė į Tarybų Sąjungos 
gilumą, netekę padorumo, 
aukščiau tautinės garbės 
statę savosios kišenės rei
kalus, tie smetoniniai gai
džiukai užkimdami rėkė, a- 
pipešiotais frakų ir šalbier- 
kų skvernais plumpsėdami, 
kad Hitleris išlaisvino Lie
tuvą. šiandien, praėjus 
pustrečių metų po to “iš
laisvinimo,” tie apakę rėk
sniai berods tiek praregėjo, 
jog gerai mato ir žino, į 
ką. Hitlerio gaujos pavertė 
Lietuvą. Smetoniniai gai- • 
džiai, tarsi į‘savo pačių 
mėšlą snapais pataikę, kurį 
laiką tylėjo. Smetona grie
bėsi sau gūžtą sukti Tabor 
farmoje, pulkininkas Gri
nius savo pentinus nukišo į 
stalčių, Prunskis atsinešė 
savo dvasišką pašaukimą, 
žadeikis savo diplomatinį 
fraką apibarstė naftalinu 
ir pakabino spintoje, o pro
fesorius Pakštas pareiškė, 
kad jis pasitraukia iš poli
tinio gyvenimo.

Tuo metu Lietuva sruvo 
kraujais. Tūkstančiai Lie
tuvos sūnų ir dukterų kan
kinosi vokiečių katorgoje, 
Nemuno pakrantėmis siau
tė okupantų atneštos ligos 
ir badas. Visa lietuviška že
mė šaukėsi pagalbos. Tą 
šauksmą išgirdo lietuviai, 
išsibarstę plačioje Tarybų 
Sąjungoje ir ėmė organi
zuotis į tautinio Raudono
sios Armijos junginio pul
kus. Nors ir toli nuo savo 
tėvynės, apsivilkę karių mi
linėmis, degą neapykanta 
amžin. lietuvių priešui — 
vokiečiam, lietuviai, drauge 
su rusais, ukrainiečiais, bie- 
lorusais, savo krūtinėmis 
atlaikė sužvėrėjusių hitleri
ninkų puolimus. Raudono
sios Armijos pastangos ir 
šlovingi jos žygdarbiai 
šventojoje kovoje prieš vi
sos laisvos žmonijos priešą 
susilaukė karšto įvertini
mo visose pasaulio šalyse, 
visų širdyse, kam tik bran
gi savosios tautos laisvė. 
Visos vokiečių pavergtosios 
tautos su naujai įsigavusia 
viltimi 
ir savo 
dieniu 
drauge 
mija.

ėmė žvelgti į rytus 
mintimis, savo kas- 
darbu jos buvo 
su Raudonąja Ar-

Ką gi veikė tuo metu 
smetoniniai - prunckinės e- 
migracijos šulai? Gal išgir
dę savo tautos vaitojimus 
jie pakėlė jei jau ne ginklą, 
tai bent balsą prieš vokiš
kosios okupacijos žiauru
mus? Taip! Kai lietuvių 
tauta savo nelygioje kovoje 
liejo kraują, smetoniniai e- 
mįgrantai Amerikoje... lais
tė rašalą. Drumzlinu raša
lu, atmieštu pykčio seilė
mis, purvu jie taškė Tary
bų Lietuvą, herojišką Rau
donąją Armiją ir tuos Lie
tuvos patriotus, kurių dau-

rašalo vartotojų buvo ir te- 
bėr “apolitinis” profesorius 
— Kazys Pakštas, Paskuti
niu metu, kai Raudonoji 
Armija < daužydama vokie
čius ėmė artėti prie Lietu
vos, didžiausiam lietuvių 
tautos tdžiaugsmui nešda
ma jai greitą išlaisvinimą, 
profesorius Pakštas ypač 
pagyvėjo. Drauge su visais 
smetoniniais gaidžiais, mū
sų profesorius staiga užsi
rioglino ant aukščiausios 
tvoros, suplumpsėjo nusi- 
trynusios šalbierkos skver
nais ir pragydo, stengda
masis prarėkti net ir penti
nuotąjį gaidį Grinių, veisli
nį “liūgorką” Prunskį, 
skiauterėtąjį Žadeikių gai
duką ir visą kanapė to jų, 
pereklių Zosių, Jadvyga 
vištidę. Koks gi vanagas į- 
sibrovė į Smetonos vištidę, 
kad taip pragydo netgi “a- 
politinis” mokslo gaidys — 
Pakštas Kazys?! Gal bęsi- 
kapsty damas “Garso” ar 
“Draugo” šiukšlyne aukso 
grūdą rado? Ne, visai ne! 
Įvyko tai, ko dar svietas 
nelaukė: mūsų mokslo gai
dys — Pakštas Kazys ėmė 
ir padėjo kiaušinį. Ir dar 
kokį! Vienoje kiaušinio pu
sėje surašyta visa smetoni
nė konstitucija, kitoje Sme
tonos herbas ir užrašas: 
“ N epri klauso m y b ė ”. Kiau
šinio smaigaly Smetonos 
barzda, o storgaly Hitlerio 
ūsai išdrukavoti!

Mielas skaitytojau! Nesi
stebėk perdaug profeso
riaus Pakšto burtais; jis 
dar ne tokių kiaušinių pa
dės! Mes jį pažįstam! Kau
niečiai, ypač buvę Pakšto 
studentai, gerai atsimena 
šį keistuolį profesorių, į ku
rio paskaitas jaunuomenė 
rinkdavosi kaip į jumoro ir 
juokų vakarus, o Pakšto 
straipsnius skaitydamas, 
Veiver. klebonas tiek juokė
si, jog apopleksija vargšą 
suėmė. Kokius gi juokus 
krėtė Lietuvoje Pakštas? 
Kantrybės! Pagal savo 
profesiją,' Pakštas buvo ge
ografijos profesoriumi. Bet 
geografija negalėjo paten
kinti iš prigimties gyvą, į 
visokius išmislus ir nebūty
bes linkusį profesorių. Pak
štas mėgo fokusus, jo savi
meilę kankino Kolumbo 
garbė. Bet profesorius žino
jo, kad Lietuvoj jis nesuras 
nei naujų Amerikų, nei 
naujų kelių į Indiją. Stu
dentams pasakoti apie vi
siems žinomą Afriką, Azi
ją, taip pat įgrįsta. Tran
kytis su geografinėmis eks
kursijomis į Kongo ar Ma
dagaskarą, profesorius ne
turėjo jokio noro: ko gero, 

idar gali koks nors žmogėd
ra įsigeisti paragauti Pak
što smegenų, arba orangu
tangas per pakštišką pa
kaušį pūkštelėti. Pakštas 
nutarė būti Smetonos uni
versiteto juokdariu. Ko
dėl?! Jei senovėje karalių 
rūmuose buvo laikoma 
juokdariai, jei kartais pi
giais juokais galima paslėpt 
savo menkystą, kodėl nepa
bandyti?! Vieną kitą vyku
sį pokštą iškrėsi — bent

Signora Marcella Giorgi, 81 mėty, buvo vienatinė 
moteris, kuriai naciai leido pasilikti Nettuno-Anzio sri
tyje talkininkų kariuomenei ateinant i ta sritį. Jinai 
sveikina mūsų krašto karį George W. DeNicola, einantį 
militariško policisto pareigas fronte. (Federated Pic
tures).

jos valdžios titulo nesuteiks, iki Fran
cijos žmonės savo žodį tars.

Amerika pastiprins saw nusistatymą 
' link t. v. neutralių šalių, dar vis remian
čių hitlerinę Vokietiją -į- tokių šalių, 
kaip Švedija, Turkiją, Ispanija ir Ą?ri"

populiarus būsi, o jei geo
grafijos studentus mokysi, 
nieko gero nepeši!

Ir štai, vieną gražią die
ną Pakštas atspausdino 
straipsnį. Pasiremdamas 
visu savo geografiniu iš
minties svoriu, profesorius 
įrodinėja, kad lietuviai 
kvailiai. Kodėl? Visai pa- 
parastai! Kuriems galams, 
anot Pakšto, mirkti lietu
viams savo pelkėse, ku
riems galam siūdintis žie
mai kailinius ir valgyti 
bulvienę, kai galima visai 
lietuvių tautai pasikraut į 
akrūtus, baržas, buksyrus 
ir po savaitės linksmo plau
kiojimo—išlipti Afrikos že
myne. O ten, sakysim, to
kioje Angoloje būsią gali
ma be kailinių, plikiems bė
ginėti, bananus raškyti ir 
Dievą garbinti. Tai bent iš- 
mislas! Dar trupučiuką, ir 
Pakštas būtų ėmęs įrodinė
ti, kad lietuviai turėtų bū
ti pirmieji Marso planetos 
kolonizacijos pionieriai.

Profesorius neapsiriko: 
jo straipsnis padarė jį gar
siu visoje Lietuvoje, ir visą 
mėnesį jumoro puslapiuose 
karikatūristai v a i z davo 
profesorių be kelnių, įsili
pusį palmę ir skaitantį sa
vo naujiems studentams, 
Afrikos beždžionėms, pa
skaitas apie tai, kaip jis vi
są Lietuvą perkėlė į Afri
ka.

Na, pasijuokę visi iš to
kio profesoriaus ir greitai 
žmonės užmiršo jo pokštus. 
Tik kai kuomet vaikai, ro
dydami pirštais į Kauno 
gatvėmis žingsniuojantį ge- 
ograf ą, sakydavo:

— Ei, žiūrėkit, tasai pats 
dėdė eina, kur laikrašty su 
beždžionėmis buvo nupieš
tas!

Tačiau profesorius nesi
liovė kitų juokint. Vietoje 
rimtais darbais užsiėmęs, 
po kurio laiko jis sugalvojo 
naują teoriją. Esą, Lietuva 
turi statydintis stiprų pre
kybos laivyną. Pakšto nuo
mone, gerokai pasidarba
vus, pardavus visus Lietu
vos bekonus, plikai nusiun
tus visas avis ir vilną par
davus vokiečiams, dar pa
didinus sviesto eksportą, 
galima būsią pasidaryti 
krūvą pinigų, už kuriuos ir 
patarė profesorius smeto
ninei vyriausybei statydin
ti prekybos laivyną bent 
vieno milijono tonų talpos. 
O kai laivynai būsiąs pa
statytas, galima būsią

ja. Amerika reikalaus, kad jos liautųsi 
teikusios bet kokios pagalbos mūsų prie
šams.

Aiškiai ir ryškiaį sekret. Hull nusta
tė mųsų užsięninės politikos gaires. Jas 
gąli matyti, kas nori matyti.

plaukti į Kinų jūros pakra
ščius, kur veisiasi eibės to
kių kiautvarlių. Profeso
rius įrodinėjo, kad tas 
kiautvarles kinai lietuviam 
veltui atiduosią — tiek jų 
ten daug privisę — net lai
vai per jų tirštumą negalį 
priplaukti prie kranto. Ži
nant lietuvių sumanumą, 
pasak profesoriaus, iš 
kiautvarlių galima būtų ga
minti konservus, aliejų 
spausti, na, o iš gražių 
kiautų, galima būtų tiek 
pridirbti visokių daiktų 
(pradedant cigarnyčiomis 
ir baigiant sagomis), jog 
visai trumpu laiku Lietuva 
tapsianti ne tik pirmaeilė 
jūros, bet ir pramonės val
stybė. Pakštas tik patarė 
skubėti pasinaudoti jo su
manymu, kol dar nesusi
griebė anglai ir amerikie
čiai !...

Po šios teorijos Pakšto 
studentai pamatė turį rei- 
ka su kvaišu, ir visai liovė
si lankytis į jo paskaitas. 
Tik juokų laikraščiai, gavę 
šviežos medžiagos, vėl at
spausdino karikatūras, vai
zduojančias geografą įsisė- 
dusį į geldą ir graibantį 
samčiu varles iš balos.

Visai apsijuokęs, suga
dinęs Lietuvos mokslo įstai
gose savo reputaciją, visų 
Kauno vaikigalių badomas 
pirštais, profesorius išsi
dangino į Ameriką. Profe
sorius matomai žinojo, kad 
amerikiečiai mėgsta jumo
rą. Ir ką gi! Pasirodo, kada 
Pakštas vėl pasižymėjo, tik 
šį kartą ne kaip Afrikos 
beždžionių kaimynas, ir ne 
kaip “didžiojo Smetonos 
prekybos” laivyno admiro
las, o kaip.... politinis gai
dys. Ir maža, kad pagarsė
jo, dar tąjį nuostabųjį 
kiaušinį padėjo, o dabar vi
sos smetoniniai - pruncki
nės vištidės džiaugsmai ku
dakuoja: Lietuvos gelbėji
mas ! Atstatymas! Demo
kratija ! Ka-ka-rie-kų!
Kas mėgsta Pakšto juo

kus, tegul jų ir klausosi, o 
lietuvių tautai šiandien ne 
juokai rūpi. Pakštas gali ir 
nesikarščiuoti: Lietuva ne
pražuvo šimtmečių kovoje 
su teutonais, ji pakils didi 
ir laisva ir iš šio kruvinojo 
savo kelio. Lietuvių tauta 
savo sunkioje valandoje su
jungė savo likimą ne su 
pakštiško tipo juokdariais, 
o su Didžiąja Tarybų Są
junga, su bendrų kovų 
draugystėj išbandyta bro
liška rusų tauta.

Toji draugystė ir neįkai
nuojama broliškų tarybinių 
tautų kraujo auka, atiduo
ta Lietuvos išlaisvinimui 
iš hitlerinių žmogėdrų, bus 
šviesiausiu tarybinės Lie
tuvos ateities kelrodžiu.



Trečiadienis, Bal and. 12, 1944

Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Trečias Puslapis

Naujos Anglijos Motery 
Sąryšio. Žinios

Balandžio 23-čią Sparčiai 
Artinasi

Jau labai mažai laiko te
liko iki sekmadienio, balan
džio 23-čios, kurią įvyks 
mūsų metinis suvažiavimas. 
Ar visose kolonijose mūsų 
draugės yra prisirengusios 
dalyvauti suvažiavime? 0 
Sąryšio komitetas tikimės, 
kad šiame suvažiavime bus 
atstovauta visos Mass, val
stijos kolonijos. Svarbu, 
padaryti peržvalgą nuveik
tų darbų. O čia gyvenimas 
skubiai ” iškelia daugybę 
naujų problemų, naujų pa
reigų, kuriom mes būtinai 
turim rūpintis, tinkamai, 
organizuotai į jas reaguo
ti. Tai, be abejonės perma
to ir mūsų draugės koloni
jose.

Dalyvumą Suvažiavime.
Nekurios kolonijos nebus 

pasiektos laiškais dėl pasi
keitimo ar neturėjimo ant
rašų. Per spaudą prašom: 
pasitarkit ir prisiųskit at
stovus. Ypatingai prašom 
Lawrence, Haverhill, Lo
well, Gardner, Nashua, N. 
H. dalyvauti suvažiavime.

Kaip jau buvo pranešta, 
suvažiavimo vieta: 376
Broadway, So. Boston. Lai
kas: balandžio 23 d., 11 va
landa lyto.

S.

Šeimininkėms
Mėgstantiems miltinius 

valgius, sekamas receptas 
sudaro skoningą ir maistin-

Lenkės raudonarmietčs, kariaujančios greta rusų raudonarmiečių, namie virtu
vėse įgytą patyrimą randa labai naudingu ir fronte, o virtuvės pareigos, kaip ži
nia, yra neišvengiama pareiga kiekvieno kario gyvenime. (Federated Pictures).

So. Boston, Mass.

Kur Kvietimo Laiškai Ne
gauta, Vistiek Prašom Imti

Vokiečiai Baiminasi 
Path joty Vaikų

Iš Londono pranešama, 
jog vokiečiai balandžio 1 
d. Paryžiuje per radio pa
skelbė, būk rusai “parašiu
tais nuleidę vaikus ant vo
kiečių teritorijos rinkti mi- 
litariškas informacijas.”

Tai, žinoma, bjaurus me
las, kaip kad ir visa nacių 
propaganda. Bet kad pa
vergtų kraštų vaikai koope
ruoja su savo vyresniaisiais 
broliais-seserimis ir tėvais 
kovose prieš vokiečius, tai 
ne paslaptis. Jau ne kartą 
ir ne vienoje tautoje buvo 
iškilę didvyriai vaikai, tad 
partizanų įbaugintiems 
žvėrims naciams maži vai
kai vaidinasi didžiausiais 
prieš juos šnipais, atsiųs
tais rusų.

gą kepsnį.

kie-

soy

Today’s Pattern

Mažosios pilietės žaisminei 
ar išeiginei suknelei forma No. 
9328 gaunama nuo 2 iki 10 
dydžio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincut, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

SOY MAKARONŲ 
BANDUKĖ

Žemiau paduoto kiekio pa
kanka dešimčiai porcijų, 
tad norint mažesnės ban
dukės sumažinkite atitinka
mai ir kožno produkto 
kį.

Ketvirtadalis svaro 
makaronų, ar spagetų.

Pusė puoduko soy kruo- 
pu (grit).

Du puodukai pieno.
Pusė puoduko duonos tru

pinių.
Trys suplakti kiaušiniai.

4 šaukštai ištarpytų rie
balų.

Pusė puod. tarkuoto sū
rio.

3 šaukštai sukapotų pet- 
ruškų. (parsley).

3 šaukštai smulkiai 
kapotų svogūnų,

1 šaukštas druskos.
Pavirk makaronus ver

dančiam, sūdytam vande
nyje, nusunk sietelyje, per- 

' leisk vandeniu. Pamirkyk 
1 soy kruopas 5 minutes pie
ne, sudėk viską kitą ir ge
rai sumaišyk.

Ištepk blėtą ir išklok vaš
kine popiera. Sudėk mišinį 
ir kepk vidutiniškam karš
tyje (350 F) apie 50-60 
minučių. Išimk blėtą iš pe
čiaus ir lai pastovi šiltoj 
vietoj apie 10 minučių, kad 
bandukė sukietėtų pirm 
pjaustymo. Duodama stalan 
su tomaičių ar sūrio sosu.

MĖSOS BLYNUKAI.
Sekamas valgis greit pa

daromas ir skoningas.
Svaras sumaltos “round” 

jautienos.
Pusė puoduko duonos tru

pinių.
Žiupsnis druskos ir bis- 

kelis paprikos.
3 šaukštai “catsup.”
1 kiaušinis.
4 šaukštai chili soso.
Sumaišyk mėsą, trupi

nius, druską, pipirus, “< 
sup” ir kiaušinį. Sudaryk 
tešlą į 4 blynukus. Paspra
gink karštai 3 šaukštuose 
riebalų ant skaurados abi 
puses aprusvinimui, užpilk 
ant kožno po šaukštą chili 
soso, uždengk ir pavirink 8 
minutes.

su-

Daugiau Apie Tarybų Lietuvos Didvyrę 
Marytę Melnikaitę

(Pabaiga)

Paskui prasidėjo išveži
mai. Ištisas dienas prie 
darbo biržos bei komendan
tūros išstovėdavo motinos, 
tykodamos dar kartą pama
tyti savo vaikus. Pritruku
sios kantrybės jos imdavo 
rėkti, bartis, daužyti kumš
timis duris. Jas išvaikyda
vo guminėmis lazdomis, šū
viais, suimdavo vieną kitą, 
bet po kurio laiko jos vėl 
susirinkdavo — atkaklios, 
apsirišusios skarom, neapy
kanta degančiomis akimis...

Visa tai matė Marytė ir 
ji ryžosi tęsti kovą, kovą 
prieš tėvynės pavergėjus, 
vokiškuosius okupantus. 
Draugai ją paskyrė Zarasų 
komjaunimo apkomo sekre
torium. Atrodė, kad reikės 
pradėti iš naujo rinkti žmo
nes, atnaujinti pažintis. Ei
dama i» kaimo į kaimą, už
sukdama pas pažįstamus ir 
nepažįstamus Marytė įsiti
kino, kad tai nebus taip 
sunku. Ji sužinojo, kad yra 
tokių, kurie komjaunimo 
bilietus atidavė į gestapo, o 
patys nuėjo tarnauti vokie
čiams. Tai buvo priešai ir 
jų reikia saugotis. Buvo ir 
tokių, kurie komjaunimo 
bilietus užkasė žemėn, — 
gal prireiks dar, o patys su
tikdavo Marytę su dreban
čiom rankom ir užsprings- 
jtančiu balsu. Tokiems bai
mė užstelbdavo viską — su 
jai nebuvo ko šnekėti. Bet 
buvo ir tokių, kurie sutik
davo Marytę laiminga šyp
sena ir pilnu pasiryžimo 
klausimu: “Ką reikės dary
ti?” Kiti gi vėl, atsargiai 
apsidairę, nuvesdavo Mary
tę į saugią vietelę, parody
davo paslėptą granatą ar 
šautuvą, vaikiškom raidėm 
ant sąsiuvinio lapo naiviai 
parašytą atsišaukimą ir pa
reikšdavo: “Tai mes išpla-

.. Mūsų kuopelė jau 
iš 7 žmonių ... Valsčiuje 
taip pat sukūrėm kuope
lę...” Šitiems neveltui buvo 
duotas komjaunimo bilietas. 
Ir Marytė mokė juos pasa
koti jaunimui apie Raudo
nosios Armijos laimėjimus, 
aiškinti, kad vokiečiai silp
nėja kiekvieną dieną. Rei
kia veikti, veikti ir dar kar
tą veikti, nesileisti, kad vo
kiečiai mūsų tautą skerstų, 
kaip gyvulius ...

Marytė pati vaikščiojo 
per kaimus, nešdama žmo-

cat-i tinom ..
i I n

M. Stasiūnas
Bet jų džiaugsmas buvo per 
ankstyvas. Marytė atsisakė 
su jais kalbėti. Ji neatsaki
nėjo į klausimus, ją plakė, 
daužė kumštimis, mindžio
jo kojomis — ji,tylėjo. Su
žvėrėję vokiečiai ėmėsi kan
kinimų. Jie svilino jai pa
dus, leido adatas į panages, 
laužė pirštus specialiais 
prietaisais. Kada skausmai 
perėjo žmogaus kentėjimo 
ribas, Marytė metė bude
liams tik vieną sakinį: “Aš 
mirštu už tėvynę. Visų mū
sų jūs vis tiek neišžudy- 
sitPagaliau, nieko 
nepešę, ją įmetė į kažkokį 
rūsį. Buvo aišku — ryt, po- 

Ir Marytė

Su-

nėms tiesą apie Stalingra
dą, apie Raudonąją Armi
ją, apie padėtį frontuose. 
Vieni tikėjo, kiti abejoda
mi kratė galvas, bet visur 
jos godžiai klausė, apiber
davo klausimais ir visur, 
pasikalbėjimui pasibaigus, 
vienas du jaunuoliai pa
laukdavo jos išeinančios, 
patraukdavo į šalį ir dar 
karta išklausinėdavo viską 
iš pradžios. Tokiems ji pa
likdavo parolius, duodavo 
uždavinius ir retai kada jos 
žmonių nujautimas ją ap- 
gaudavo.

Komjaunimo organizaci
ja augo. Kryžkelėse viršum 
vokiškų užrašų pasirodė rū
stūs šūkiai: “Mirtis vokiš
kiems okupantams!” Vis 
dažniau ir dažniau valstie
čiai rasdavo vežimuose ir 
prieangiuose atsišaukimų, 
atpasakojančių Tarybinio 
Informacijų Biuro praneši
mus, raginimų sabotuoti 
vokiečių įsakymus. Žmonės 
pradėjo slėpti javus, gyvu
lius, nesiregistruoti į įvai
rias darbo prievoles,
pleškėjo pora vokiečių kolo
nistų ūkių. Apskrityj kele
tą kartų buvo nutrauktos 
telefono vielos ir susprog
dinti geležinkelio bėgiai. 
Vokiečiai siuto, žadėjo pre
mijas, bet judošių neatsira
do.

Kvailas atsitiktinumas 
nuvedė Marytę ir keletą jos 
draugų į vokiečių nagus. 
Ištisą dieną gynėsi narsių 
jaunuolių saujelė prieš vo
kiečių gaują. Visi jie žuvo, 
liko tik viena Marytė. Šal
tai taikė ji į priešą ir gar
siai skaičiavo: “Vienas, du, 
trys ...” Septynis polici
ninkus nudėjo ji.

Pagaliau liko tik viena 
granata—pačiai susisprog
dinai. Įkišus pirštus į gra
natos žiedą laukė ji priešo, 
kad jis arčiau prislinktų. 
Ji mirsianti, bet kartu su 
ja žus dar keletas niekšų. 
Žolė sujudėjo visai netolie
se — slenka. Ji patraukė 
žiedą, bet nelaimei — žie
das nepasidavė. To aki
mirksnio užteko, kad polici
ninkų gauja staugdama 
prišoktų prie jos.

Surištomis rankomis ir 
kojomis gulėjo ji ant žemės. 
Tik dabar vokiečiai gerai 
pamatė savo priešą: — ne
didelio ūgio, degančiom ne
apykanta akim mergaitę.

ryt ją pakars, 
ėmė ruoštis mirčiai.

1943 metų liepos 13-tą 
dieną ją išvedė į kiemą. 
Nusvilintos žaizdotos kojos 
nenorėjo laikyti nusilpusio 
jos kūno. Marytė susverdė- 
jo, bet — ji turi mirti, kaip 
tikra komjaunuolė. Ir įtem
pus paskutines jėgas ir vi
są savo valią, ji lėtais žing
sniais žengė paskutinį savo 
gyvenimo kelią. Neilgas jis 
buvo. Čia pat, turgaus aikš
tėje, tysojo kartuvės. Štai 
ir jos. Ji sustojo. Paskutinį 
kartą apmetė ji žvilgsniu 
dangaus mėlynę ir medžių 
žalumą, minią žmonių, su
varytų žiūrėti ekzekucijos 
ir, pakėlus ranką, aukštai 
atmetus galvą, netikėtai 
skambiu balsu sušuko: 
“Tegyvuoja Tarybų Lietu
va ! Tegyvuoja.. .” Bet kil
pa jau buvo ant kaklo, suo
liukas išmuštas iš po kojų. 
Pasitempus porą kartų, ji 
sustingo. Iš kažkur atlėkęs 
vėjelis švelniai taršė jos 
trumpus plaukus, o aidas 
nuo ežero vis tebekartojo: 
“Tegyvuoja! Tegyvuoja!...”

Taip žuvo Dūkšto mieste
lyje komjaunuolė 
Melnikaitė ir taip 
lietuvių liaudies 
narsioji didvyrė.

Atsibuvęs ALDLD moterų ir 
mezgėjų susirinkimas kovo 26 
d. buvo sėkmingas. Draugių 
atsilankė skaitlingai i)’ pada
ryta gerų tarimų.

Buvo išduotas raportas iš 
kovo 12 d. atsibuvusių d. K. 
Petrikienės prakalbų, kurios 
puikiai pavyko ir aukų gelbė
jimui Lietuvos žmonių sukelta 
$212.94. Po prakalbų, 6 vai. 
įvykus vakarienė, kurios pel
nas buvo skirtas vilnų fondui, 
taipgi puikiai pavyko. K. Mi
neikienė iš So. Easton, kuri 
visuomet gausiai paremia dar
bininkų reikalus, aukojo visą 
penkdolerinę. Po $2 aukojo: d. 
Aleksandrow ir d. Traupis. Ki
ti dd. sudėjo po $1. Tokiu bū
du mūs mezgėjų vilnų fondas 
paaugo $58.

Į šį susirinkimą mezgėjų iž
dininkė V. Kvietkas atnešė 
nupirkus 20 svarų vilnų. Jos 
mūsų mezgėjų rankose neužil
go pavirs į puikius svederius, 
kuriuos dėvės lietuviai raudon
armiečiai ir partizanai.

Taipgi galime pasidžiaugti, 
kad mūs mezgėjų grupė vis 
auga. Drg, Vasiliauskienė, ne
seniai įstojus į mezgėjų gru
pę, jau suspėjo numegsti 6 
poras kojinių. Drg. Y. Niaurie- 
nė raportavo, kad ji gavo ke
lias naujas mezgėjas, bet var
dų ir mezginių skaičiaus dar 
nepridavė.

Mūs greitadarbė Ona Juš
kienė dienomis mezga raudon
armiečiams svederius, vaka
rais eina pas Russian War Re
lief drabužių taisyti. Taipgi ji 
suranda laiko nueiti pas kai
mynus parinkti panešiotų dra
bužių. Jinai juos išvalo, sutai
so ir pasiunčia Lietuvai Gel
bėti Komitetui. Neseniai ji pa
siuntė vaikučiams pundelį dra
bužių, kuriuos aukavo Mrs. 
Alice Kashkis. Dabar vėl turi 
surinkus drabužių dėl kito 
pundelio. Kitos dd. turėtų im
ti pavyzdį iš d. Juškienės.

Raudonajam Kryžiui paau
kojom $10, taipgi B. Chubar- 
kienė ir Tamošauskienė pridė
jo po $1, viso $12.

Buvo plačiai apkalbėta Nau
josios Anglijos Moterų Sąry
šio suvažiavimas, kuris įvyks 
balandžio 23 d., So. Bostone. 
Išrinkom delegates, kurios at
stovaus mūsų kuopą moterų 
suvažiavime. Taipgi nutarėm 
surengti bankietą su gražia 
koncertine programa Moterų 
Sąryšio naudai.

Išrinkom dvi drauges, Y. 
Niaurienę ir K. Zinskienę, kad 
aplankytų apylinkės kolonijų 
moterų organizacijų susirinki
mus ir paragintų prie veiki
mo. Ypatingai reikia veikti 
šiame -taip svarbiame laikotar

pyje, kuomet Lietuvos išlais
vinimas jau netoli, o Lietuvos 
žmonėms pagalba yra labai 
reikalinga.

Išrinktos trys atstovės į Lie
tuvai Pagalbos Komitetą: K. 
Zinskienė, Y. Niaurienė, H. 
Tamošauskienė.

Kad mezgėjos nepritrūktų 
darbo, draugės-draugai šiame 
susirinkime vėl sudėjo dėl vil
nų. Po $1. Y. Niaura, M. Dom- 
brauskienė, Dombrauskas, U. 
Kavaliunienė, Vasiliauskienė, 
A. Buividienė, P. Žukauskie
nė, K. Zinskienė. Po 50c: T. 
Niukienė, J. Shukis, J. Mas- 
teika, O. Juškienė. E. Frei- 
montienė 35c. Po 25c: O. Pe
truškevičienė, Matuzevičienė, 
M. BabenČikienė. Viso $11.05.

Atžymėjimui Motinų Die
nos, kuri įvyksta gegužės 14 
dieną, išrinhjlm komisiją, ku
ri surengs momentui pritaiky
tą parengimą. Prašome kitų 
organizacijų tą dieną nieko 
nerengti. ■

Susirinkimą užbaigėm su 
draugiškais pasikalbėjimais ir 
arbatėle.

Buvusi Korespondentė.

Rooseveltas Prašė Visų |
Auginti Daržoves j

Balandžio 1-mą prezi
dentas Rooseveltas atsišau
kė į visus turinčius sklype
lį žemės prie namų panau
doti auginimui daržovių 
savo šeimos reikalams. Jis 
sako, jog net maži darželiai 
pereitą metą daug prisidė
jo. . I

Šiais metais, sakė prezi
dentas, mūsų reikalas dau
giau maisto produktų bus 
daug didesnis. “Maistas vis 
dar tebėra pirmąja svar
biausia reikmenim laimėji
mui karo,” pareiškė mūsų 
prezidentas.

Jaunuolė Minų (I 
Rankioto ja į I 

Sovietų Sąjungos Raudono
joj Armijoj būriai moterų at
lieka pavojingą ir didelio aky- 
vumo reikalingą minų išran- 
kiotojų (sappers) darbą po 
išlaisvintus nuo nacių miestus 
ir kaimus.

Viena tokių yra jaunuolė 
Raja Koževnikova, 20 metų, 
kurios kreditui jau priskaito- 
ma 1,900 surastų ir padarytų | 
nepavojingomis minų. Jinai 
nepraleidžianti neištyrus net 
mažiausio kampelio. “Sape- 
ris,” sakė ji, “gali padaryti tik 3 
vieną klaidą savo gyvenime.” i

Marytė 
gimė iš 
gelmių

Visokį prieskoniams var
tojam lapai, kurių nesu- 
vartojame vienu kartu, ga
lima sudžiovinti ir vartoti 
prieskoniams bile kada at
eityje.

Mėgstant česnako skonį 
maiste, bet nenorint česna
ku atsiduoti kitiems, užten
ka skilčiukę česnako palai
kyti dresinge, sose ar sriu
boj trumpą laiką ir išimti, 
nesumaišyti suvalgymui.

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

Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKU, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS, — nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradek 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 l-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 
Dekens .Ointment.

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

.....Deksnio Galinga Mostis 

.....Deksnio Galinga Mostis 

.....Deksnio Galinga Mostis 

.....Deksnio Galinga Mostis
Vardas ir pavardė .........................................
Gatvė ir numeris ...........................................
Miestas ..................................................... . ............ Valstija

DEKEN’S OINTMENT p. o. box 666, Newark i, n. «

DEKEN’S OINTMENT

atneš Galingą Most|.

■i

a

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

... l-oz 

.... 2-oz 

... 4-oz.

. 16-oz,
Pragyvenimas bendrai 

nepabrangęs todėl, kad Kai
nų Administracija sėkmin
gai darbavosi, kaip teigė 
prez. Rooseveltas.

mhhbmm
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Aukos
Pagelbos Teikimo
Philadelphia Sky-

Iš ALDLD 12 Kp. Susirinkimo
Įvyko kuopos susirinkimas. 

Finansų raštininkas raportavo, 
kad jau yra 21 narys sumo
kėjęs duokles.
laiškai. Drg. A. Valinčius pra
nešė, kad turi 
drabužių.

Išrinktas komitetas rinkimui 
drabužių. Į komitetą įėjo: An-

apsčiai gerų
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>
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>

o
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(Tąsa)
Leitenantas jau segė makštis, į kurias 

ką tik įsidėjo revolverį. Po to jis atsigrę
žė į kareivius, ir šiurkšti, lyg lojimas, 
komanda kareivių šautuvus užmetė ant 
pečių.

— Su kuo turiu garbę kalbėti? — sa
vo ruožtu paklausė vokietis.

— Pulkininkas grafas Mogelnickis,— 
Edvardas pridėjo ranką prie kepurės.

— Pulkininkas? Leiskite paklausti, 
kokios armijos? Aš kažkas nemačiau to
kios uniformos, — dar daugiau prisimer
kė leitenantas.

— Lenkų armijos, — pamažu atkirto 
Edvardas, jausdamas, kad vėl užplūsta 
įniršimas.

— Lenkų armijos? — stebėdamasis 
paklausė leitenantas. — Mums tokia ar
mija nežinoma. — Jo trumpi ūseliai vėl 
palietė nosį.

— Nežinoma! Ką gi, aš manau, kad 
ateityje jūs su ja susipažinsite, — su 
paslėptu grasinimu atsakė Edvardas ir 
surinko pavadžius. — Pasikalbėkite su 

_juo, pone Vrona... Jeigu reikia duonos, 
tegu pasiima. As negaliu ilgiau su tuo 
švabu kalbėti. Dar keli žodžiai, ir aš su
kulsiu jo galvą kartu su kvailais aki
niais, — pasakė jis lenkiškai ir, apjojęs 
vokietį iš šono, nulėkė į priekį.

Vladislovas su būriu pasekė jį.

Prie kalėjimo viskas buvo ramu. Prie 
vartų — legionininkų būrelis aplink 
sunkųjį kulkosvaidį.

— Ar atsimenate, pone Vrona, ką 
jums sakiau?

— Turiu atsiminti, pone pulkininke. 
Čia vachmistras paskutiniuosius apklau- 
sinėja.

Sirena tebekaukė. Edvardas sustabdė 
arklį, ilgai įsiklausydamas į tą kaukimą, 
ir dešinysis antakis vėl ėmė šokinėti. Jis 
mėgino tą virpėjimą sulaikyti palietęs 
ranka, bet tai nepadėjo.

— Kapitone, pasakykite, kad iš kalė
jimo paskambintų į štabą ir visus, kurie 
ten yra, atsiųstų prie fabriko... Matyti, 
Zaremba taip pat nepajėgė susidoroti. 
Tenka pačiam imtis. Aš tai jau užkim- 
šiu jam gerklę.

Jis sudrožė arkliui.
Būrys vos spėjo iš paskos.
Žmonės, tik pamatę lekiančius raite

lius, šokdavo į kiemus. Nesuspėję pasi
slėpti glaudėsi prie sienos. Jei kur nors 
sutikdavo krūvą žmonių, tai ji iš karto 
ištirpdavo. Tik arčiau fabriko tos krū
velės darėsi vis tankesnės ir ne taip 
greitai išsisklaidydavo.

Dar vienas posūkis, ir minia užtvenkė

Po Miestą Pasidairius
Karys Pranas Balinskis, Jus

tino Balinskio sūnus, 3336 E. 
Thompson gatvė, pasisvečia
vęs keletą dienų pas tėvą ir 
brolį Juozą, grįžo kariškon 
tarnybon į Camp Lee, Va.

Justino Balinskio žmona jau 
11 metų, kaip mirė. Paliko jį 
su trimis kūdikiais: Belen 6 
metų, Praną 13 ir Juozą 15 
metų. Justinas, netekęs savo 
gyvenimo draugės, dėjo visas 
pastangas, ne tik kad gražiai 
ir tinkamai išauklėti našlaitė
lius, bet ir mokslan išleisti,

Laisve-^-Liberty, Lithuanian Dally! TreČlad tents, Eat anil. T2, 1941

visus priėjimus prie fabriko. Čia buvo 
keli tūkstančiai žmonių.

Minios ūžesys susilejo su sirenos kau
kimu. Pamatęs tokį didelį žmonių susi
būrimą, Edvardas sumišo. Jis nelaukė 
tokio užsimojimo. Nenoromis sustabdė 
arklį. Prie jo prijojo Vrona ir Vladis
lovas.

Reikėjo ką nors daryti. Negalima bu
vo nejudant stovėti prieš minią.

— Kapitone, liepkite jiems išsivaikš
čioti. Tuoj pat!

Kol Vrona rėkė miniai, Edvardas įsa
kinėjo:

— Nusikabinti karabinus! Šauti tik 
pagal komandą.

— Užimkite šitą skersgatvį... Rimbu 
tuos kurie ten žiopso!...

Kirsdami į vieną ir į kitą pusę, legio
nininkai išstūmė žmones iš skersgatvio 
ir išsirikiavo lanku.

— Paskutinį kartą, — šaukė Vrona, 
— įsakau!...

Minia persiskyrė, lyg kas ją būtų pu
siau perskrodęs, palikdama laisvą kelią 
prie fabriko vartų, ir sustingo nejudė
dama.

Edvardas pajojo į šalį. Vladislovas ir

— Kol kas šauti į orą, — tyliai pasakė 
Mogelnickis. — Perduokite komandą to
liau.

Legioninikai pradėjo taikyti. Minioje 
kilo panika. Tačiau nuotolis, tarp legio
nininkų ir minios pamažu tedidėjo.

Stovintieji užpakalyje, nežinodami, 
kas dedasi priešakyje, nenoromis sulai
kydavo užplūstančią žmonių bangą. Gel
bėdamiesi iš prapulties, priekiniai vertė 
nuo kojų stovinčius užpakalyje ir skynė 
sau kelią, paniką tik dar daugiau didin
dami. Edvardas džiūgavo. “Banda lieka 
banda.”

— Šauk! — sušuko jis.
Salvė perskrodė orą, tarsi kas didžiu

lį audeklą būtų pusiau perplėšęs. Minia 
jau smarkiau traukėsi, palikdama žemėn 
pamuštus žmones. Tiems, kurie dar sto
vėjo, atrodė, kad tai guli užmušti ir su
žeisti.

— Šauk! — suriko Edvardas.
Tik tada nutraukė komandą, kai būrys 

iššaudė visą apkabą.
Pusė aikštės buvo tuščia. Žmonių ma

sė traukėsi vis toliau, vis greičiau....
Atsidarė fabriko vartai. Zarembos’bū

rys nuogais kardais nusivijo bėgančius.
Vladislovo būrys šoko į priekį. Edvar

das ir Vrona nujojo prie vartų...
Pusę vąlandos abu būriai vaikė žmo

nes.

kas jam ir pavyko. Vaikai ne
paprastai geri, už tai tėvas ir 
dabar juos labai myli.

Abu sūnūs yra baigę grabo- 
rystės mokslą, abu laisniuoti 
laidotuvių direktoriai. Juozas 
mandagiai ir gražiai suteikia 
paskutinį patarnavimą miru
sioms lietiniams, o Pranas Dė
dės Šamo tarnyboje, talkoj su 
visų Jungtinių Tautų Įtariais, 
pasirūpins, kad neliktų nei vie
no fašisto, pasikėsinusio su
naikinti civilizaciją.

Justinas Balinskis jau du 
metai ir pusė, kaip tinkamai 
ir mandagiai eina gaspado-

Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 
Apdraudos Organizacija

• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki
60 metų amžiaus.ORKERS. INC.

įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpiidyk žemiaus telpančią 
biankutę Ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

0........................... N......................................................................................................
Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

riaus pareigas Lietuvių Muzi
kaliu Namo Kliube.

Nelaimė
Ona Braškienė, 1222

St., puolė laiptais žemyn, išsi
laužė ranką per riešelį. Ji yra 
Moterų Kliubo narė, kliubie- 
tės aplankykite draugę. Nuo 
savęs linkiu greitai susveikti.

Du Nauji Nariai
Praeito mėnesio, Liet. Lite

ratūros Draugijos, 10-tos kp. 
susirinkime, Laisvės vajįninkąs 
Petras Pilėnas, įrašė du nau
jus narius: Ben Banį ir Anta
ną Tumanį, Worcesterio daini
ninko Tumanio brolį.

Pilėno sūnus Petras, tar
naująs laivyne, vėl buvo par
važiavęs kelioms dienoms pas 
tėvus. Tarnyba pasitenkinęs, 
mokytis sekasi. Jau pasiekęs 
laipsnio Fireman first class.

Viena Diena Kalėjimo Ir. . .
Kovo 22 d., teisėjas Bard 

nuteisė Alek Grazek, 36 m., 
vienai dienai į kalėjimą ir po 
to stoti laivynan už pavogimą 
60 svarų sviesto, skirto per 
Lend-Lease Sovietų Sąjungai. 
“Tu būsi naudingesnis laivy
ne negu kalėjime,“ — pareiš
kė teisėjas.

Antrašas

Lietuvai 
Komiteto, 
riaus susirinkime, drg. Smitas 
pridavė iždin. žalnieraitienei 
$10 nuo W. Melnik ir A. Pur- 
vėnas, aukojusių po $5.

Nemažai ir gerų drabužių 
aukojo M. Jocienė.

S. V. Ramutis.

ALDLD 12-to Apskričio 
Konferencija

Liet. Literatūros Draugijos 
12-to apskričio komiteto posė
dis įvyko 2 d. balandžio. Iš 
komisijos raporto pasirodė, 
kad vakarienė, kuri įvyko 
spalių 31 d., pelno nedavė.

J. juozokas raportavo, kad 
Wilkes Barrėj susitvėrė Lietu
vių Demokratinė Taryba rin
kimui drabužių ir dovanų pa
galbai Lietuvos. Apskritys tam 
darbui aukavo $5.

Apskričio konferencija įvyks 
balandžio 23 d., 11 vai. ryto, 
325 E. Market St., Wilkes 
Barrėj. Apskričio komitetas 
prašo visas kuopas prisiųsti 
delegatus, taipgi ALDLD 38 
kuopa,. Scranton, kuri naujai 
susitvėrė.

tanas Valinčius, 9 William St., 
Pittston; M. Kalauskas ir iš 
Wyoming P. Radišauskiene ir 
M. Pacenkienė. Kas tik turite 
gerų drabužių paaukavimui ir 
patys negalite pristatyti, tai 

I praneškite fotografistui A.
Valinčiūi.

ALDLD 12 kuopa rengia va
karienę, kuri įvyks nedčlioj, 
balandžio 16 dieną, 3 vai. po 
pietų. Bus skanaus valgio ir 
geringo. Vakarienė atsibus pas 
drg. M. Pečenkienę, 138 — 
3rd St., Wyoming, Pa. Visus 
ir visas kviečiame atsilankyti.

M. Kalauskas.

Nuskandinta 5 Naciu 
Laivai Barents Jūroj
London. — Maskvos ra

dijas pranešė, jog Sovietų 
lakūnai nuskandino šiauri
nėje Barents Jūroje keturis 
nacių karinės žvalgybos 
laivus ir vieną transporto 
laivą, turėjusį 200 tonų į- 
talpos. Be to, jie sunkiai su
žalojo du kitus priešų tran
sporto laivus ir nušovė 5 
nacių lėktuvus. Visi sovie
tiniai lėktuvai sugrįžo.

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Del Nevirškinimo ir Gcsų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO A I D I S O L table Lu
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nci- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tablctukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite 81-00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Pittsburgh, Pa. PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tablctukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už 81-00.
100 V-B tabletėlių- už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu 81-85.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, -žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso- 
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
paįrusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už 81.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

Visokios Žinios
Balandžio 2 d. atsibuvo mė

nesinis susirinkimas LDS 160 
kuopos. Dalyvavo visi kp. ko
miteto nariai. Skaityta laiškai 
ir išklausyti įvairūs raportai. 
Delegatai išdavė raportus iš 
demokratinės konferencijos, 
kuri įvyko kovo 26 d. Dalyva
vo nuo 13-kos kuopų ir orga
nizacijų atstovai, plačiai ap
tarta Lietuvai pagalbos reika
las ir išrinktas platus komite
tas. Komiteto pirmininku yra 
P. Bogers, sekretorium — J. 
Sliekas ir kiti veiklūs nariai.

Ant vietos konferencijoj au
kų surinkta $40.

Kovo 25 d. numirė Eva Po
cienė. Buvo sena gyventoja 
North Sides. Paliko nuliūdime 
sūnų ir dvi dukteris. Palaido- 

į švento Kazimiero kapus.
D. Lekavičius.

ta

Smarkeja Veiksmai
Pradeda smarkėti anglų- 

amerikiečių artilerijos ir 
žvalgų veiksmai prieš na
cius Anzio ir Cassino fron
tuose. Talkininkai atėmė iš 
priešų vieną kalnų pozici
ją Cassino srityje. Šiek tiek 
nacių buvo paimta nelais
vėn.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks balandžio 16 d., 11 vai. ryto. 
3014 Yemans St. Malonėkite visi na
riai būt laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Nepamirškite užsi
mokėti 1944 m. duokles. — Sekr.

(86-88)

WORCESTER, MASS.
Šeštadienį, balandžio 15-tą, įvyks 

socijalis vakaras naudai ilgai ser
gančio jaunuolio F. Traupio. Kvie
čiam skaitlingai dalyvauti ir suteik
ti paramą ir užuojautą nelaimės iš
tiktam jaunuoliui. Pradžia 7 vai. va
karo, Lietuvos Sūnų-Dukterų salėj, 
29 Endicott St. — S. (86-88)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD Motoru susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 12 d., 8 v. v., 
376 Broadway. Visos draugės daly
vaukite, nes turime aptarti svarbių 
dalykų ir prisirengti prie Naujos 
Anglijos moterų suvažiavimo ir ban- 
kieto, kurie įvyks balandžio 23 d., 
So. Bostone. — Valdyba. (85-86)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. balandžio, 103 Green St., 7:30 
v. v. Draugai, malonėkite dalyvauti,' 
yra svarbių reikalų aptarti. Artinas 
vasara, reikia pasitarti apie pikniką. 
Taipgi pasimokėkite
Centrą. Šių metų knyga 
bus gatava. Atsiveskite 
narių. — Organizatorė.

mokestis į 
neužilgo 

ir naujų 
(84-86)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 12 d., 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugės 
ir draugai, dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes bus daug svarbių daly
kų aptarimui, 
sekr.

V. K. Sheralis, 
(84-86)

A

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.)

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už Tprieinamą kainą» 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST BROOKLYN, N. YVietos ir impor

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

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

1 GREEN STAR BAR & GRILL
± Lietuviškas Kabaretas &

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N

Telefonas EV. 4-8698
1 459

(Skersai nuo Republic Teatro)
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REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
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HELP WANTED—MĄLE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI - BERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

MOKYTIS SPAUSTUVES AMATO.

OPERUOTI MAŽUS PRESUKUS

AR KNYGŲ APDIRBIMO DARBAS

NUOLATINIS DARBAS

KETURIAS DEŠIMTS VALANDŲ SAVAITĖ

GEROS ALGOS

UNIFORM PRINTING
& SUPPLY CO./

50 WASHINGTON ST.. BROOKLYN.
(88)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi
tetas, susidedantis iš visos apylin
kės, Union County, rengia balių, ba
landžio 15 d., 408 Court St. Pradžia 
7:30 v. v. Kviečiame vietinius ir iš 
visos apylinkės dalyvauti šiame 
svarbiame parengime; būkite laiku. 
—Kom. (87-89)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. ruošia pasilinks

minimo popietį, balandžio 16 d., 2 
vai. dieną, Labor Lyceum salėje, 
15-17 Ann St.. Harrisone. Duosime 
skanių valgių ir gėrimų, taipgi bus 
galima pasišokti. Pelno dalis bus 
skiriama Lietuviu Meno Sąjungai. 
Malonėkite dalyvauti, vietiniai ir iš 
apylinkės. —Kom. (87-89)

ROMA DAR 3 SYKIUS 
BOMBARDUOTA

Romos radijas teigė, kad 
talkininkų bombanešiai Ve
lykų dieną trim atvejais at
akavę Romą.

(Anglų - amerikiečių la
kūnai paprastai taiko į Ro
mos geležinkelių stotis ir 
kitus karui svarbius punk
tus.) ____________

Lithuanian Pafly

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

- ■ - * --------------—

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Penktas Puslapis 
... . .....—

HELP WANTED—FEMAJ-E 
REIKALINGOS MOTERYS

KALVIAI 
IR 

PAGELBININKAI
Lengviem ir vidutiniam išplakimam

AUŠ.CfAUSIA ALGA 
VIRŠLAIKIAI

MARTIN FORGE CO.,
36 GILLEN PLACE, BROOKLYN 

(Arti East New York Stoties.)
APPLEGATE 6-8407

(88)

VYRAI
BOTINA PRAMONĖ 

Pokarinė Ateitis 
IŠMOKINAMI KAIPO

Chemical Operators; $37.36 
Krovėjams, Pakuotojams, 

$32.16 
48 VALANDOS

XYLON
601 W. 26th St.

REIKIA VYRŲ 18—55 METŲ 
DARBAS ANT MANHATTAN 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Kompanija apmoka Agentūrai 

Turi pereiti medikai? egzaminaciją 
ŠALTAS SANDĖLIS: 78c f VALANDĄ 

8 A.M.—5 P.M.
Brooklyno Fabrike 5 A.M.—1 P.M. 

BENDRAI FABRIKO DARBININKAMS 
70c J VALANDĄ 
2 P.M., 2 P.M.—10 
A.M., 9:30 P.M.— 5

6 A.M.
11 P.M.—7

Brooklyno Fabrike i P.M 
Sandėlio Vyrams 

‘ 10 A.M. - 
APVALYTOJAMS:

6 A.M.

P.M.
10 A.M.
A.M.

Tie

1
: 70 į Valandą 
6 P.M.
65c Į VALANDĄ

2 P.M., 2 P.M.— 10 P.M. 
PRISIDEDA LAIKAS IR PUSĖ UŽ

VIRŠLAIKIUS
darbai yra išimtinai moderniniame fabri

ke, su puikiausiomis darbo sąlygomis.
BLAIR AGENCY

5th Ave., Room 709
Kreipkitės 9 A.M. iki 1 I*.M.

(88)

Nacių propagandos mini
sters Goebbels kvailai pa
sakojo, būk »be vokiečių ne
įmanoma būtų Europos ci
vilizacija.

W AAf (Al MW WW WW WW VW WWWWWMI

Montello, Mass

KONCERTAS IR ŠOKIAI
RENGIA LIUOSYBĖS CHORAS

Šeštadienį, 15 d. Balandžio-April
LIET. TAUT. NAME

Main & Vine Sts.,

PRADŽIA 7:30 VAL. VAK.

Įžanga 50c, taksai 10c — Viso 60c.

GROS PUIKI ORKESTRĄ

PROGRAMOJ DALYVAUJA:
1. Vietinis Liuosybės Choras.
2. Norwoodo Vyrų Choras.
3. Vera Putvinskaitė (Belkienė) solistė.
4. Ona Mineikaitė, solistė.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
Po Koncerto bus užkandžių ir įsigėrimų.

M M M M M M MMM W» M M M M M M M M

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ
1.

2.

3.

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

10.

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsu
les tiems, kurie tankiai slogas pagauna 
žiemą arba vasarą. 100 Capsulių $1.50, 
dvi bonkos ųž $2.75.

5. Phospho B tąbletėlės nervų sustiprini
mui, kurie jaučiasi nervuoti ir negali 
naktimis miegoti, už 500 tab. $1.95.

6. C. P. L. No. 18 tąbletėlės, kuriems 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų. 
250 tab. $1.50.

7. V. H. F. tąbletėlės turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.

8. P. B. LAX tąbletėlės, sudarytos iš 
riausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
kietėjimo, vienas doleris.

9. 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 tąbletėlės 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.

VYRAI
REIKALINGI VIDURAMŽIAI VYRAI

Proga prisitaikyti pokariniam darbui bedirbant karinį darbą.
PATYRIMO NEREIKIA

Pageidaujama vyrų su mechaniškais gabumais. 
Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.

JOHN VERDUIN MACHINE CORP.,
351 Tenth Ave., Paterson 4, New Jersey

(86)

VYRAI NERIBOTO AMŽIAUS
Patyrimas nereikalingas
Bendras fabriko darbas

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI
Geros Algos, bonai, prisideda viršlaikiai

ATLAS WASTE MFG. CO.
Cooper Ave. ir Dry Harbor Rd.

Glendale, L. I.
Matykite Mr. Nunns

VYRAI
Lengvas fabriko darbas.
Nuolat dabar ir po karo

GERA PROGA PAKILIMUI
ARROW

38 Maujer SI.
BROOKLYN, N. Y.

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
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)

2 MERGINOS
Švarių lininių audimų kirpimo rūmui. 

5 Dienų Savaitė
Gera pokarinė ateitis.

NUOLATINIS DARBAS
AMERICAN LINEN CO.,

210 West 155th St.
(92)

(87)
(88)

VALYTOJOS
DIDELIAM DOWNTOWN BANKUI
Skaitomas Būtinu, Suteikia Nuolatinius Dar
bus Už Gerą Algą. Pilnam Laikui Ar Daliai 
Laiko, Naktimis. Pilnas Laikas, 7:20 P.M. 
Iki 2:50 A.M.; šeštadieniais, 3 Iki 8 P.M.

DUOSNI ATS1TARNAVIMO SISTEMA

VYRAI, norinti dirbti metalo dirbtuvėje. 
Karinis Darbas.

HOFFMAN DRYER,
216 E. 34th St., N.Y.C.

PAPRASTI DARBININKAI
(87)

LABAI GERA ALGA 
IR VIRŠLAIKIAI

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.
Gera alga. Nuolatinis darbas apskritus metus.

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

BAYSIDE 9-6153

STOUFFER’S

(88)

RESTAURANTAI
PAGELBININKAI ABELNAI 

INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI 
BENDRAI PAGELBININKAI 

PATARNAUTOJAI; VALYTOJAI 
Gera Ateitis Darbininkams Su Gerais Norais!

Valgiai ir Uniformos Duodama 
Sekmadieniais ir Šventėmis Nedirbama 
Kreipkitės į Employment Department:} 
Kasdien 10 iki 6 ; šeštai!. 9 iki Pietų 

346 Lexington Ave. (40th St.) 1 lub.
(86)

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas

WHITMAN'S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(92)

KEPĖJŲ PAGELBININKAI
APVALYTOJAI IR VYRAI 

VIRTUVĖJ
Gera Alga. Nuolat. Progos.

WALDORF COMMISSARY
155 W. 19th St. (arti 7th Ave.)

(87)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIO DARBININKAI
Moterys ir Vyrai—Neriboto Amžiaus 

GERA ALGA 
PASTOVŪS DARBAI 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
I VISUS DEPARTMENTUS 

NEREIKIA MOKĖTI AGENTŪRAI

KNOTT HOTELS
NEMOKAMAI PARŪPINAMI DARBAI 

ATDARA 8:30 A.M. IKI 5:30 P.M.
234 7th AVĖ., TARPE 23rd IR 24th STS. 
Iš būtinų darbų reikalaujama, paliuosavimo 

pareiškimo.

Pakuotojai
ir

Mašinų Operuotojai
QUEENS 

ICE CREAM CO
87-35 131st St.

RICHMOND HILL, L. I.
(88)

MECHANIKAI PRIE
TROKŲ 4 95c J 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 tdrėti paliuosavimo 
pareiškimą.

KREIPKITĖS I MB. RIEGLER
The Motor Haulage Co., Inc.

18 AMITY ST., BROOKLYN.
_______  (87)

VAL.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

UNION AIRCRAFT 
PRODUCTS CORP.

380—2nd Ave. (kamp. 22nd St.) N. Y.
(90)

CHEMINIS FABRIKAS 
REIKALAUJA

VYRŲ 
PATYRIMO 

NEREIKALAUJAMA 
BŪTINAS DARBAS 

IŠMOKSITE DIRBDAMI
HEYDEN CHEMICAL CORP. 

290 River Drive, 
GARFIELD, N. J. 

Nesikreipkite, jei dabar esate prie karinio 
darbo.

(86)

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS 

KARINIUS DARBUS 
REIKALAUJA

Keletos Vyrų Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS 
SU GERA ALGA.

Atsineškite 'Paliuosavimą.
E. T. TROTTER & CO.
594 JOHNSON AVE.

BROOKLYN, N. Y.
(89)

LAIKRODININKAI
Patyrę

TAISYMUI IR PERBUDAVOJIMUI 
Gera Alga. 

Kreipkitės
B. AXLER,

82 BOWERY (ROOM 311)
(80)

Į

I
I

5
TAVORŲ KRAUSTYTOJAI
DIENŲ, 40 VĄL. SAVAITĖ
ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ 

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

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

(Kampas 22nd St.) 
NEW YORK.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo
(88)

APVALYTOJAI
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 VyYETH & BRO., INC.

154—11th Avenue 
(Kampas 22nd St.) 

NEW YORK.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

(88)

VAL.
VAL.

VAL.
VAL.
VAL.
VAL.

AUTO MECHANIKAI
MALIĄVOJIMO piRBTU^ĖJE 

^AGELĘĮNINįKĄI
Aukšta alga, vakacijos, 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius.
FLATBUSH CHEVROLET

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

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.

(89)

RELIEF VYRAS
ELEVEITERINIUOSE APARTMENT 

NAMUOSE

KEW GARDENS, L. I.
Alga $101 į mėnesį.

Skambinkite CLeveland 3-8852
(87)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.—12 Pietų 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA. 
________________________________________ (92)

REIKIA MERGINŲ 
PATYRUSIŲ S. & S. OPERATORIŲ 

Ar norinčių mokytis 
Nuolatinis darbas su pokarine ateičia. 

Kreipkitės 

DIETERLE & SLAIGHT 
97-99 ANN STREET 

NEWARK, N. J.

Kreipkitės 9 A. M. iki 4 P. M.
33 LIBERTY ST., NEW YORK CITY
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.

(88)

APVALYTOJAI 
(NAKTINIAI) 

ELEVEITERIŲ 
OPERATORIAI 

(DIENINIAI)

DIDELIAM DOWNTOWN BANKUI
SKAITOMAS, BŪTINU, SUTEIKIA NUOLA

TINIUS DARBUS UŽ GERĄ ALGĄ.
DUOSNI ATSITARNAVIMO SISTEMA

KREIPKITĖS 9 A.M.—4 P.M.

33 LIBERTY ST., NEW YORK
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

Pareiškimo.

MERGINOS
$23.40 už 48 valandų savaitę;

Darbas prie Greeting Cards, patyrimas 
imgeidaujamas, bet nėra reikalingas.

ORGAIN & CO.,
39 West 60th St.

MERGINOS IR MOTERYS
DALIAI IR PILNAM LAIKUI

Fabriko darbui. Šviesu, malonu, švaru 
lengva.

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 
Kreipkitės

TRANSOGRAM CO., INC.
(4-tos lubos) 37-18 NORTHERN BLVD., 

L.I. CITY
(90)

(88)

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

Kreipkite!
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 VIRŠLAIKI 

NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Amžiaus iki 45 metų
KREIPKITĖS I MĖSOS DEPARTMENT^

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

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

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

WMC TAISYKLIŲ.

SHEFFIELD FARMS
NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

(90)

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

nešti savo atliekamumo pareiškimą.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

206 FRELINGHUYSEN AVE.
NEWARK, N. J.

(87)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

60c 1 VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

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

(91)

OPERATORĖS
Ar jūs patyrę? Mums reikia jūsų 100% ka
riniam darbui. Marškonėm darbinėm Kelnėm 
siūti. Pagreitinimui pergalės. Aukšta mokes
tis 
ir

už darbą nuo kavalkų. Geriausi įrengimai 
ilgam terminui kontraktas. 30 REIKIA 

prie viena adata mašinų.
TEL. REGENT 4515
arba kreipkitės ištisą dieną j 
SURE FIT PRODUCTS CO. 

AMBER & WESTMORELAND STS.
Philadelphia, Pa.

(90)

STOUFFER’S 
RESTAURANTAI 

VIRĖJOS
KEPĖJOS (Cake, Pie ir Rolls) 
PAGELB1NINKĖS ABELNAI 

SERVICE PANTRIES 
' INDŲ IR PUODŲ 

MAZGOTOJOS 
VALYTOJOS

Valgiai ir Uniformos. Sekmadieniais ir 
Šventėmis Nedirbama

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
DEPARTMENT^

Kasdien 10 iki 6; šeštad. 9 iki Pietų 
346 Lexington Ave. (40th) 1-lubos 

(89)

OPERATORĖS
Prie Singer Mašinų. Siuvimui lėlėms 

aprėdalų.
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
GEORGENE NOVELTIES, INC.

881 Broadway
ALgonquin 4-0814

(87)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

I VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš 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)

(89)

MERGINOS
53 Valandų Savaitė 

Nereikia Stovėti
J. H. BUNNELL & CO.

81 Prospect St.
BROOKLYN

(Arti Brooklyn Tilto)
______________________________________ (87)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Rytiniai Šiftai 6 A.M. iki 2 P.M.
Vakariniai Šiftai 2 P.M. iki 10 P.M.
Naktiniai Šiftai 10 P.M. iki 6 A.M.

431/£ Valandų Savaitė
RYTINIAIS IR VAKARINIAIS ŠIFTAIS

$24.40 I SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais

NAKTINIAI ŠIFTAI $26.25 T SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

Seniai įsteigta Išdirbimų {staiga
Kreipkitės

205 WATER STREET, BROOKLYN
, Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

pareiškimo. ________ (94)

VOKU ADRESUOTOJOS
Adresuoti Rankom 

Sudėjimui į vokus cirkuliarių.
5 DIENŲ SAVAITĖ 

371/2 VALANDOS 
$18

E. P. DUTTON & CO.
00 4th Ave. (23rd St.) N. Y.

(90)

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
Kreipkitės

JOHN J.
NESBITT, INC

State Road & Rhawn Street 
. . Holmesburg, Phila., Pa. \

VIRĖJOS

(9Q

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATQ

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės Patyrimu Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gerą Alsrą. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reiki* 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.

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

(89)----  ■■■■....................   1 '.»r
MERGINOS-MOTERYS

FABRIKO DARBAS
BŪTINOJE PRAMONĖJE 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA.

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

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

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavim^
. R®

GEROS ALGOS

UNIFORM PRINTING 
& SUPPLY CO

j

1

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

MOKYTIS SPAUSTUVĖS AMATO. 

OPERUOTI MAŽUS PRESUKUS

AR KNYGŲ APDIRBIMO DARBAS

l NUOLATINIS DARBAS

(KETURIAS DEŠIMTS VALANDŲ SAVAITE)

50 WASHINGTON ST., BROOKLYN.■_________ .ĮMES
MOTERYS 18—40 METŲ 

DARBAS ANT MANHATTAN 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Kompanija Apmoka Agentūrą!

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS.

ŠVARI DIRBTUVE.
GERA ĄĖGA.

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

SURGITUBE
1516 Jarrett Pl., Bronx.

AUTOMOBILIŲ 
MECHANIKAI
Geras nuolatinis darbas 

Geriausios pokarinės progos.
Puikiausia Alga 

vyrai padaro daugiau $60 į savaitę) 
Daug viršlaikių, jei norima. 
Kreipkitės pasiruošę dirbti.

GROVE MOTOR SALES 
Oldest Chevrolet Dealers in Brooklyn. 
1511 Bushwick Ave., GLenmore 5-4800.

(92)

pirksi už $3.50 vitaminų, tai
(Mūsų

darbo sąlygomis.(88)

FOODS PIRKITE KAĘO BONUS
(87)(87)

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

23 ŠEIMOS, 4 AUKŠTŲ. 3 KAMBARIAI 
ANT PIRMŲ LUBŲ PRISIDEDA ELEKTRA.

GERA ALGA. SKAMBINKITE 
DICKENS 2-0&04.

SANDĖLIAMS VYRAI
1 ir
CHECKERS-Patikrintojai
NEW YORK DOCK CO.

Kreipkitės
W. J. HICKEY
Gale Montague St.

BROOKLYN.

Mmi

Turi pereiti medikalę egzaminaciją 
PAKAVIMUI: 50c Į VALANDĄ' 

PRIDEDANT LAIKĄ IR PUSĘ UŽ 
VIRŠLAIKIUS

Valandos: 8 A.M.—5 P.M., 2 P.M.—10 P.įfl 
Darbas moderninėje dirbtuvėje su 

puikiausiomis
BLAIR AGENCY

511—5th Ave..
Kreipkitės 9

Room fN 
A.M. iki 1 P.Jį.

(en



^eStas Puslapis

NewYorko^/awamoi
Iš LDS 1-mos Kuopos 

Susirinkimo ir 
Veiklos

užsimokėję 
gal nežino, 

reikalingi 
ir visuome-

Susirinkimas įvyko ketvirta
dienį, balandžio 6 d., Laisvės 
svetainėj. Daug narių atėjo už
simokėti, bet ne visi išbūna su
sirinkime iki galo, 
išeina. Tie žmones 
kad ir jie labai 
svarstyme kuopai
nei naudingų reikalų, kad pa
lieka juos mažam būreliui na
rių.

Valdybos raportas priimtas 
be diskusijų. Iš LDS Centro 
gauta laiškas, kuriame padė
kojama kuopai už pasidarba
vimą naujų narių gavimo va
juje 1943 metais. Taipgi pra
šo visų kuopos narių pasidar
buoti gavimui naujų narių 
1944 metais. Mūsų kuopos me
tiniame susirinkime yra priim
tas obalsis gauti 50 naujų na
rių į 1-mą kuopą. Esu įsitiki
nęs, kad mes tą kvotą su kau
pu išpildysime. Tam reikalin
ga visų narių kooperacija su 
organizatoriais. Tuomet mes 
galėsime pasijuokti iš chica- 
giečių, kaip jie dabar juokiasi 
iš mūs, kad mes atsilikę gavi
me naujų narių į LDS.

Kuopa ir Nariai Remia 
Raudonąjį Kryžių

Raudonojo Kryžiaus Lietu
vių Komiteto pirmininkas P. 
Buknys atsilankė į kuopos su
sirinkimą ir paprašė, kad ir 
mūsų LDS 1-ma kuopa prisi
dėtų prie sukėlimo lietuvių 
kvotos. Nutarta iš kuopos iždo 
paaukoti $5. Paaiškėjo, kad 
nariai jau pirmiau yra aukavę 
dolerius ir tūli penkines.
Parėmė Kanadiečių Laikraštį

G. K. paaiškinus reikalingu
mą paremti kanadiečių leidžia
mą savaitraštį Liaudies Balsą, 
kuopos pirmininkas A. Velička 
patvirtino pirmojo aiškinimą ir 
paprašė, kad nariai, kurie iš
sigali ir tą reikalą įvertina, 
paaukotų. Iš kuopos iždo au
kojo $2. Po $1 : A. Velička, J. 
Dainius, J. Rušinskas, J. Ko
vas, V. šibeikienė, O. Mali
nauskienė ir G. K. Stasys Rut
kūnas užsirašė Liaudies Bal
są metams, Mateušas Simona- 
vičius atsinaujino L. B. prenu
meratą.

Iš LDS 1-mos kuopos meti
nio baliaus, įvykusio kovo 25 
d., raportą skaitė G. K. Pel
no liko $78.28. K. Yotauta pa
stebėjo, nesutinkąs su raportu 
ir išsitraukęs dolerinę sako: 
“Aš nebuvau baliuje, bet man 
buvo prisiųsti du tikietai, tai 
už juos duodu dolerį.” Gal at
siras ir daugiau gerų sportų, 
kuriem buvo pasiųsti tikietai, 
bet neturėjo progos dalyvauti 
baliuje, vistiek užsimokės už 
tikietus. štai ir kitas pavyz- 
dis: A. Mačiulis atėjo jau su
sirinkimui užsidarius. Pasimo- 
kėjo duokles ir už vieną ba
liaus tikietą, padidino įplau
kas. Lieka pelno kuopai $79.- 
63.

Kuopos vardu, pirmininkas 
A. Velička, išreiškė padėką 
rengimo komisijai, gaspadi- 
nėms ir visiems atsilankiu- 

K siems.
Iš ateivių teisių gynimo vie

nybės konferencijos raportavo 
G. K. — Sakė, po konferenci
jos apie ją parašęs į Laisvę ir 
kurie skaitėte, žinote apie jos 
tikslą ir darbus. Dalyvavę 15- 
kos tautų atstovai. Tų tautų 
tikslas vienokis: vieningai ko
voti prieš įsiveržiančią į Jung
tines Valstijas Hitlerio propa
gandą ir remti prezidento 
Roosevelto karo laimėjimo 
programą. Norint fašistinę pro
pagandą sustabdyti ir hitleriš
ko fašizmo žalčio galvą su
trėkšti visi ir visos turime dėti 
daug pastangų, kad preziden
tas Rooseveltas ir vice-prezi-

Raudonojo Kryžiaus Vajus
Jau paskutinės dienos aukų 

rinkimui ir pridavimui Ameri
kos Raudonajam Kryžiui. Ba
landžio mėnesį aukų rinkime 
pasidarbavo šie asmenys:

Mary Sincus, $26.50; S. Sas- 
na $18.85; C. Rušinskienė, 
$14.50; Iš iždo aukojo Liet. 
Darb. Susivienijimas $25; A. 
Kanaporius, $0.45; Roy Sid
ney, $15.50; Jo Weiss, $7; M. 
Kulikienė, $29.50; Brooklyn© 
Moterų Apšvietos Kliubas 
$3.75; iš iždo aukojo LDS 1

kp. $5 ir ALDLD 2-ras Apskri
tys, $5.

Jie visi surinktas aukas pri
davė American - Lithuanian 
Red Cross Committee.

Prašome organizacijų ir as
menų, kurie dar neaukavote 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Kariniam Fondui, tuojau pa
aukoti ir savo aukas priduoti 
per lietuvių skyrių, American- 
Lithuanian Red Cross Commit
tee, 427 Lorimer St., Brook
lyn 6, N. Y.

Išrinktą New Yorko 
Valstijos Darbo Par

tijos Vadovybe

pir-
Uni-

pre-

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Bellanca, Amalga-

Versh, Shipbuilding

Kerrigan, Auto

Trečiadienis, Baland. 12, 1944

Apie Lietuvius
Kariškius

Kas Bus Jugoslavijoj- 
Tito ar Michailovicli?

Vytautas Songaila balan
džio 6-tą parvyko svečiuosna 
pas tėvus, Eleanorą ir Kazį

Vytautas Sungaila
Sungailus, taipgi sesutę Mrs. 
Anna Haley, 1501 Ocean 
Parkway, tad šeimai buvo tik
rai linksmos Velykos. Vytau
tas gražiai atrodo ir tarnyba 
pilnai pasitenkinęs. Jisai da
bar tarnauja Kentucky valsti
joj ir ten grįš 14-tą.

Sungailai, seni Laisvės skai
tytojai ir viso demokratiško 

kad 
ka- 
pri- 
lai-

judėjimo rėmėjai, be to, 
yra išleidę sūnų ir žentą 
riškon tarnybon, ir patys 
deda savo petį prie karo
mėjimo pastangų paremdami 
darbu ir aukomis mūsų orga
nizacijų veikimą.

Lilija Kavaliauskaitė prieš 
sekmadienį gavo nuo savo vy
ro, korporalo Carl Belte, gėlių 
vazoną ii- stebėjosi, kaip jis iš 
Afrikos ar Italijos galėjęs 
siuntinį pritaikyti atsiųsti šven
tėmis. Gi pirmadienį gauna 
laišką iš Clevelando ir išsiaiš
kina, kad jos Carl ligoninėje, 
nors jai niekad nebuvo skun
dęsis esant sužeistu ar sergan
čiu. Lilija linksma, kad jis su
grįžo, kad bus proga pama
tyti. D-ė.

Vaiky Sveikatingumo 
Kontestas

Šiemet sveikatingumo kon- 
teste New Yorke dalyvavo 50,- 
000 berniukų tarp 12-13 me
tų, berniukų kliubų narių, iš 
kurių patys sveikiausi, parink- 
tiniai, atliko paskutinius kon- 
testo egzaminus Grand Cen
tral Palace, kariškon tarny
bon ėmimo centre.

Kontestas yra vienu iš dau
gelio akstinų berniukams užsi
iminėti sveikomis žaismėmis.

Laimėtoju 1-mos dovanos, 
auksinio medalio, buvo Joseph 
Guariscio, antro — Louis Car
bone, trečios — Alfred Green.

rinkimais.
reikalai ir stovis: 
susirinkimas bus 
atvirutėmis. Jame 

LDS Centro

dentas Wallace būtų išrinkti 
ateinančiai

Kuopos 
Ateinantis 
šaukiamas
bus balsavimai 
Komiteto - Valdybos 1945-46 
metams.

Ligonių turime 3. Eina prie 
susispendavimo 6.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Tuo klausimu kalbės Jugo
slavijoj padėties žinovas Bog
dan Raditsa, buvęs Jugoslavi
jos karališkos valdžios spau
dai informacijų teikimo — 
Press Service — viršininkas, 
taipgi autorius ir prakalbinin- 
kas.

Raditsa kalbės šį 
nį, balandžio 12-tą, 
karo, International 
patalpose, 23 W. 
New Yorke. Įžanga
lekciją rengia American Com
mittee for Protection of For
eign Born, šis komitetas ren
gia tautiniais klausimais pana
šias prelekcijas kas trečiadie
nio vakarą, tuo pat laiku ir 
vietoj. Ks savaitę kalba skir
tingos tautos klausimu kas 
nors iš autoritetingų tos tautos 
žmonių.

treaiadie-
8 val. va-

Institute 
26th St., 
50c. Pre-

su- 
po-

Popieros Diena
Trečiadienis — popieros 

rinkimo diena. Smulkias 
pieras prašo išnešti maiše ar
dėžutėj, kad vėjai neišnešiotų, 
taipgi prašo surišti laikraštinę 
p op i erą atskirai nuo žurnalų 
ir knygų popieros.

PASKUTINIS RODYMAS 12 NAKTĮ 
HUMPHREY

Warner Bros, perstatyme

PASSAGE TO
MARSAILLE

44c iki 12 Dieną
HOLLYWOOD

Atdara 10 ,val. ryte—Nuolatiniai

ERROL FLYNN * PAUL LUKAS 
naujam, labai įdomiam judyj, pra
sikaltimas, nebuvęs prasikaltimu

“Uncertain Glory”
IR DAR ASMENIŠKAI, TED LEWIS, 

Jo Orkestras ir Dailus žvaigždinis 
Vaidinimas

STRAND Broadway & 47th

Pereitą šeštadienį įvykusi 
naujai išrinkto New Yorko 
Valstijos Darbo Partijos Ko
miteto konvencija entuziastiš
kai, vieningai išrinko savo 
naujuoju, pirmininku Sidney 
Hillman, CIO Nacionalio Po
litinės Veiklos Komiteto 
mininką ir Amalgameitų 
jos prezidentą.

Konvencija atsišaukė į
zidentą Rooseveltą kandida
tuoti ketvirtam terminui ir ta
rėsi pasmarkinti kampaniją už 
jo kandidatūrą. Taipgi atsi
šaukė į Demokratų Partiją no
minuoti Henry A. Wallace į 
vice-prezidentus. Ir pažadėjo 
remti senatorių Wagnerj.

Išrinkta Pildomoji Taryba, 
įimant partijos vadovybei! visų 
dalyvaujančių unijų ir apskri
čių atstovybes.

Valdybon prie Ilillmano dar 
išrinkti:

Harry Chapman, A EL Rail
way Clerks Unijos generalio 
manadžerio padėjėjas ;

Hyman Blumberg, ACW vi- 
ce-prezidentas;

Benjamin Fielding, CIO 
rinėjimų direktorius, buvęs
z am in i eri ūmi prie miesto tary
bos prezidento Newbold Mor
ris.

Pild. Taryba, susidedanti iš 
18 vice-prezidentų ir 62 kitų 
narių, atstovauja kiekvieną 
valstijos dalį, kožną svarbesnę 
uniją, farmerių ar' liberalų 
grupe. Vice-prezidentuose 10 
yra žymių unijų vadai, o 8 žy
mūs liberalai. Numatoma dar 
dadėti 7 vice-prezidentus, tar
pe tų 2 žymius negrus vadus. 
Kandidatų sąrašas bus pateik
tas visam valstijos komitetui

Amalgamei-

kunigai W.
H. Lathrop. 

Columbia so-

William R. Bowie iš
Theological Seminari-

Jean M. Tripp iš Sa-

ty-
eg-

apsvarstyti ii- užgirti. Tarpe 
jau išrinktų vice-prezidentų 
yra:

Fred W. Dusing, AFL Ilod- 
carriers Unijos vadas Orange 
apskrityje.

Charles Fay, United Electri
cal, Radio and Machine Wor
kers Unijos, “upstate.”

Dorothy 
meitu.

Richard
Workers.

Charles 
Workers.

Jack Rubinstein ir William 
Gordon, Textile Workers.

Joseph Curran, New Yorko 
CIO Tarybos ir National Mari
time Unijos.

Hugh Thompson, CIO di
rektorius vakariniame New 
Yorke.

Bessi.e Hillman, 
tų.

Brooklyniečiai
11. Melish ir John

Robert Lynd,
ciologijos profesorius.

Dr.
Union 
jos.

Mrs.
rah Lawrence kolegijos.

Prof. Harry A. Overstreet iš 
New Yorko Miesto

Kun. Richard
Christian Council 
cracy sekretorius.

Prof. Ernest Simmons iš Cor
nell universiteto.

Tarpe skaitlingų Piki. Tary
bos narių, taikytų rinkti re
miantis tuo pačiu principu, 
kad duoti atstovybę visoms 
valstijos sritims ir svarbiau
sioms unijoms, yra šie plačiai 
žinomi veikėjai :

k elegijos.
Morford, 

for Demo-

Torchin, John W. 
ir Joseph Gold iŠ

Murray Wein-
Cohen ir Charles
Bronx; Eugene 
Alvin Udell iš

Max
Crawford
Kings apsk.; 
stein, Joseph 
Rubinstein iš 
Connolly ir
New York; A. Joseph Donnel
ly iš Queens; Abraham Chat
man iš Rochesterio, Amalga
meitų; John McCann plieno 
darbininkų iš Buffalo; Jacob 
Potofsky, Abraham Miller ir

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

JQ LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ |Q STANLEY MISIŪNAS

/ h Savininkas

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Noah Walter iš Amalgameitų ; 
John MacMahon ir Michael 
Clune nuo transportininkų iš 
Buffalo; Thomas Flynn nuo 
laivų statėjų; Joseph Kehoe iš 
American Communications 
Unijos; Rockwell Kent, artis
tas, iš Clinton apskr.; James 
V. King iš State, County and 
Municipal Workers Unijos, ir 
daug kitų žymių ir atstovingų 
šios valstijos amerikinio darbi
ninkų ir liberalų judėjimų va
dų.

Mitinge dalyvavo asmeniš
kai arti 400 komiteto narių ir 
65 atsiuntė savo įgaliavimus 
būti atstovautais per kitus (by 
proxy). Konvencijoj buvo ir 
14 išrinktų ant senagvardiečių 
sleito. Jie dalyvavo išrinkime 
Ilillmano ir priėmime rezoliu
cijos. Bet iš senagvardiečių va
dų, 
nei

pralaimėjusių rinkimuose, 
vienas nedalyvavo.

D-s.

MIRĖ
am-Anna Klimas, 50 metų 

žiaus, gyvenusi 1371 Putnam 
Ave., Brooklyn, New York, mi
re balandžio 9-tą, namie. Bus 
palaidota balandžio 13-tą, į 
šv. Jono kapines. Pašarvota 
pas graborių J. Garšvą, 231 
Bedford Ave.

Paliko vyrą, dvi dukteris ir 
viena sūnų, t- c

Laisvė Vėl Turi Medaus
Buvome pritrūkę medaus. 

Dabar vėl gavome. Parsiduo
da 3 svarai už $1.20, 5 svarai 
už $2.

PARDAVIMAI
Parsiduoda keturių kambarių ra

kandai, visi nauji, tik metai kaip 
dėvėti. Taipgi parsiduoda ir šaldy
tuvas. Kas nori pirkti, ateikite pa
matyt. Antrašas 319 So. 4th Street, 
Brooklyn, N. Y. Apt. 6 Galima ma
tyt nuo 8 ryto iki 8 vakaro. (83-85)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

, ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Susituokė t

Alfonsas Ruginis, jūrinin
kas, pereitą sekmadienį susi
tuokė su Anna Vizgirdaite, 
Laisvės kaiminka, gyvenančia 
Lorimer St. šauni vestuvių puo
ta įvyko Liet. Am. Piliečių 
Kliubo salėje, 280 Union Avė., 
kur, tarpe skaitlingų vietinių 
svečių, turėta ir tolimų. Tarpe 
tolimųjų buvo Alfonso gimi
nės Adomas ir Marcelė Zolpa 
su sūneliu Johnnie iš Water
bury, Conn.

Alfonsas tarnybon įstojo 
liuosnoriu, tas pareigas eina 
jau apie 14 mėnesių, jau yra 
gavęs ir paaukštinimų.

Zolpa, senas Laisvės skaity
tojas, su brooklyniečiu Wm. 
Kasparu buvo užėję Laisvėn.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos labai svarbus su
sirinkimas įvyks balandžio 13, ket
virtadienio vakaro 7:30, 419 Lori
mer St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti ir atsiveskite savo draugus, 
pažįstamus įrašyti į LLD kuopą. 
Katrie esate dar nemokėję duokles 
už 1944, dabar yra laikas užsimokė
ti arba iškolektuoti iš savo pažįsta
mų draugų, katrie dar nėra užsimo
kėję. Drg. L. Grikštas išduos rapor
tą iš atsibuvusios ateivių gynimo 
konferencijos. — 1 kp. Org.

(86-87)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

«

■j

282 Union Ave.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

(Jsist. 28 m.)

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

A

NO. 070

ensembles in pre
sentation boxes.

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DĖTAM.

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

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

fashioned in ro

Love v.

0(

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
luš 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

DIAMOND PAIR

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

DIAMOND ENSEMBLE

Matched 1 4K gold
rings, intricately

mantic designs.

’N QUALITY

$65

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

Stagg 2-2173 ATDARĄ VAKARAIS.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 Easl Will St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyn©
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tek EVergreen 4-9612




