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Baisioji Naktis. . .
K Nakties i Dieną.
Gražiai Pasidarbuota.
Pavojingas Grūmojimas. 
Irgi 'Slaptoji Diplomatija.

Rašo A. BIMBA

1942 metais iš Amerikos su 
karo reikmenimis plaukė kon
vojus i Archangelską. Jį lydė
jo Anglijos kariniai laivai.

Konvojų užpuolė vokiečiu 
submarinai, lėktuvai ir karo 
laivai. Anglu karo laivams bu
vo įsakyta bėgti. Tavoriniai 
laivai buvo palikta “dievo va
liai.“ ,

★ ★ ★
Jūrininkai, kurie išliko gy

vi, sako, jog vokiečiai nuskan
dino visą konvojų. Anglijos 
admiraltija gi tvirtina, kad iš 
35 laivų buvę nuskandinta tik 
20!

Kiek jūrininkų su tais lai
vais nuvažiavo į jūros dugną!

★ ★ ★
1912 metai buvo juodžiausi 

metai. Naciai buvo užėmę Se
vastopolį ir veržėsi linkui Sta
lingrado. Beveik visa Europa 
buvo nacių rankose. Italija te
bestovėjo ant kojų. Anglai bu
vo nustumti Afrikoje iki pat 
Egipto. Japonai viešpatavo be
veik visam Pacifike.

1942 metai buvo žmonijai 
baisioji naktis.

Iš tos nakties jau esame iš
ėję. Karas jau eina ant vo
kiečių žemės. Naciai jau ran
dasi desperacijoje.

Mūsų karo jėgos jau ant 
Two Salos, tik už apie 800 my
lių nuo Tokyo.

Jau matos pergalė. Jau vi
sur priešai randasi apsuptų ir 
mušamų žiurkių pozicijoje.

★ ★ ★
Pereitą sekmadienį buvau 

Hartforde. Turėjome masinį 
lietuvių susirinkimą. Susirinki
mas buvo labai geras. Litera
tūros Draugijos kuopos pra
kalbų rengimo komisijos buvo 
gražiai pasidarbuota.

Pasiuntimui Lietuvos žmo
nėms pašalpos geraširdžiai l 
hartfordiečiai sumetė daugiau! 
kaip septynis šimtus dolerių!

★ ★ ★
Man sakė, kad prieš keletą! 

dienų ten buvo klerikalų, sme-, 
tonininkų ir socialistų bendras' 
susirinkimas. Kalbėtojai kai-1 
bėjo ir gąsdino publiką, šau-’ 
kė “vaduoti Lietuvą“ — ne iš j 
vokiečiu, žinoma, bet iš Lietu
vos žmonių.

Kai vokiečiai trempė ir nai
kino Lietuvą, jie buvo ramūs 
ir tylėjo.

Jie prašė pinigų — daug pi
nigų. Bet tesurinko tris šimtus 
dolerių.

žinoma, ir tai per daug. Tie 
jų pinigai eis hitlerinei propa
gandai.

Anglies pramonėje praside
da derybos dėl naujo kontrak
to. Mainierių Unija įteiks savo 
reikalavimus. Veikiausia, rei
kalaus algų pakėlimo.

Aukštesnių algų mainieriai 
yra pilnai užsitarnavę.

Bet baimė kyla, ar Lewis I 
norės teisingai atstovauti mai-| 
nierių interesus?

Jis perpykęs ant Roosevelto 
ir valdžios.
. Dabai’ jis daro viską, kadi 
prezidentą pažeminti, kad joj 
autoritetą pakirsti. Lewis kiek-i 
vienu savo burnos atidarymui 
pasmerkia valdžią, kuri, kaip 
sau nekalbėsite, yra daug ge
ro darbo žmonėms padarius.

★ ★ ★
Grūmojimas streiku dabai;

mainieriams aukštesnių algų 
nelaimės. Grūmojimas streiku 
tiktai sukels visuomenę prieš 
mainierius ir duos reakcionie
riams įrankį kovoti mainie
rius.

★ ★ ★
Tegul Lewis. negrumoja 

streiku, bet išnaudoja visas 
valdiškas įstaigas laimėjimui 
algų pakėlimo. Tame žygyje 
mainieriams pritars visi kiti 
darbininkai ir visa plačioji de
mokratinė visuomenė.

Amerikos Lietuvių Taryba 
seimavojo ir baliavojo Wash- 
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Sovietai Gręsia Atkirst Nacius Dancigo Srity
London, vas. 28. — Mar

šalo Konstantino Rokossov- 
skio Antroji Baltarusijos 
armija per keturias dienas 
vokiškoje Pomeranijoje nu- 
maršavo 44 amerikines my
lias pirmyn 36-šių mylių il
gio frontu ir užėmė daugiau 
kaip 100 gyvenamųjų vieto
vių. Šturmu paimdami Bub
litz miestą, trijų geležinke
lių ir kelių plentų stebule, 
Rokossovskib kovūnai pasie
kė punktus už 29 myliu nuo 
pietinių Baltijos Jūros 
krantų tarp Danzigo ir Ste- 
ttino uostamiesčių. Dabar, 
grumdamiesi artyn jūros, 
jie gręsia atkirst vokiečius 
5,500 ketvirtainių mylių plo
te šiauriniai-rytiniame Po

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ 
UPĖS TILTĄ ARTI 

COLOGNE
Paryžius, vas. 28. —Jung

tinių Valstijų kanai atėmė 
iš vokiečių Erft upės tiltą 
be jokio didesnio pasiprieši
nimo iš nacių pusės ir užė
mė punktus arčiau kaip už 
8 mylių nuo vokiečių did
miesčio Cologne, stovinčio 
vakariniame Rheino upės 
šone. Amerikos artilerija 
pasiekia visus karinius tai
kinius Cologne ir priemies
čiuose. Amerikiečiai dalinai 
jau apėjo tvirtovišką vokie
čiu miestą Muencheną-Glad- 
bachą.

Trečioji Amerikos armija, 
generolo Pattono komandoj, 
pamuše vokiečius dar pus
ketvirtos mylios atgal 50 
mylių ilgio frontu.

Francija Dalyvaus San 
Francisco Sueigoj

Paryžius, vas. 28. —Fran- 
cijos ministerių kabinetas 
nutarė ne tiktai dalyvauti 
Jungtinių Tautų atstovų 
konferencijoj San Francis
co mieste, bet ir prisidėti 
prie tos konferencijos kvie
timo išvien su Amerika, 
Sovietų Sąjunga, Anglija ir 
Chinija.

KARALIAUČIUS LIETUVAI SKIRIAMAS, MATYT IŠ CHURCHILLO ŽODŽIU
London.-— Anglijos prem

jeras Churchillas, duodamas 
seimui raportą iš savo kon
ferencijos su prez. Roose- 
veltu ir maršalu Stalinu Jal
toje, Kryme, stipriai pa
brėžė, kad jie teisingai nu
statė rubežių tarp Lenkijos 
ir Sovietų Sąjungos, pagal 
Curzono Liniją. O kas liečia 
priedus Lenkijai, tai Chur
chillas sakė:

“Šaurėje, vietoj nelemto 
(Lenkiškojo) Koridoriaus,
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Prezidentas Šį Ketvirtadienį 
Ar Penktadienį Raportuos 
Apie Krymo Konferenciją

a

meranijos kampe ir Lenkiš
kame Koridoriuje su Dan
cigu.

Tarp vietovių, kurias rau
donarmiečiai per keturias 
dienas užėmė šiame fronte, 
yra Schlochau, Stegers, 
Kammerstein ir Baldenburg 
miestai, svarbūs susisiekimų 
centrai ir buvusios nacių 
tvirtovės. Kautynėse dėl jų 
liko užmušta daugiau kaip 
2,000 vokiečių kareivių ir 
oficieriu. u

Čechoslovakijos žemėje, į 
vakarus ir šiaurvakarius 
nuo Sovietų užimto Lucene- 
co jie paėmė Zvolenską-Sla- 
tiną, Viglasą ir penkias ki
tas gyvenamąsias vietoves.

Iwo Saloj Jankiai 
Per Sunkią Kovą

Žygiuoja Pirmyn
Guam, vas. 28. — Ameri

kos marininkai atakuoja ja
ponus skersai visos Iwo sa
los, 750 mylių į pietus nuo 
Japonijos sostamiesčio To
kio. Japonai baisiu įtūžimu 
priešinasi. Bet amerikiečiai 
dar pastūmė juos kiek at
gal.

Skaičiuojama, kad iš bu
vusių toje saloje 20,000 ja
ponų jau tapo užmušta ir 
sunkiai sužeista 10,000. Su
imta gi tik devyni. Vien vi
durinėje Iwo dalyje ameri
kiečiai sudaužė bei paėmė 
800 japonų fortų ir fortu- 
kų. Jankiai faktinai užėmė 
jau visą didžiąją priešų lėk
tuvų stovyklą Iwo centre.

Detroite streikuoja 17,000 
Chryslerio darbininkų.

Suparalyžiuoti Vokietijos 
Geležinkeliai

London. — Talkininkų o- 
ro žvalgai pastebėjo, kad 
pakrikdytas, beveik supara
lyžiuotas traukinių judėji
mas Vokietijoj iš vakarų į 
rytus bei atgal. Tatai pada
rė talkininkų bombanešiai. 
Jie jau dvi savaites diena 
dienon bombarduoja Vokie
tijos geležinkelius.

Lenkija tikrai gaus Dancigo 
didmiestį ir didesniąją Ry
tinės Prūsijos dalį, į vaka
rus nuo Karaliaučiaus, ir 
platų priėjimą prie Baltijos 
jūros (iš pietų). .
Į “Iš vakarų pusės jinai 
gaus svarbią pramoningą 
Aukštosios Silezijos provin
ciją ir dar gaus tokių že
mių į rytus nuo Odro upės, 
kokias taikos konferencija 
galės jai skirti/’

(Iš premjero Churchillo

Washington, vas. 28. —■ 
Sugrįžo prezj Rooseveltas ir 
šį ketvirtadienį ar penkta
dienį duos kongresui rapor
tą apie savo konferenciją su 
maršalu Stalinu ir Anglijos 
premjeru Churchillu, įvyku
sią Jaltoj, Kryme.

Per 36 dienas nuo išvyki
mo prez. Rooseveltas atliko 
14,000 amerikinių mylių ke
lionę, plaukdamas šarvuot
laiviu ir skrisdamas lėktu
vu. Jis lankėsi ir Egipte, 
Maltoj ir kt. I

Prezidentas dalyvaus ir 
kalbės ateinančioje San 
Francisco konferencijoje, 
kur susirinks Jungtinių 
Tautu užsienio reikalu mi-

V j C,

Devyni Rumunijos Ministerial ir 
Žmonių Minios Reikalauja Pava- 
ryt Budelį, Premjerei Radescu
Washington. — Valdinė 

Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė Maskvos ra
dijo pranešimą, jog devyni 
Rumunijos ministerial rei
kalauja pa varyt savo prem
jerą generolą N. Radescu už 
ramiai demonstravusiu žmo
nių šaudymą vasario 24 d.

Premjero pavaduotojas P. 
Groza, teisingumo ministe- 
ris L. Patrasčanu, darbo mi- 
nisteris L. Radaceanu ir še
ši kiti ministerial pasiuntė 
reikalavimą Rumunijos ka
raliui Mykolui I, kad turi

ŠVEICARAI ŠAUDO AMERI
KOS LĖKTUVUS; NEVA BE- 

PUSIŠKA1 ELGIASI
Zurich, šveic. — Keli A- 

merikos bombanešiai, ar tai 
per klaidą ar būdami vokie
čių sužeisti, skrido virš 
Šveicarijos. Šveicarų lėktu
vai nušovė du amerikinius 
bombanešius. Vienas jų 
liepsnodamas nukrito, o ki
tas sudužo. Septyni kiti bu
vo priversti nusileist že
myn.

(Tai jau ne* pirmą kartą 
šveicarai šaudė užskrendan- 
čius Amerikos lėktuvus, ne
va laikydamiesi bepusišku- 
mo kare, o pataikaudami 
naciams. Bet nežiūrint to 
“bepusiškumo”, Šveicarija 
tūkstančiais dirba vokie
čiams patrankas ir kitus ka

tro pabūklus.) 

pareiškimo, kad Lenkija į 
vakarus nuo Karaliaučiaus 
gaus Rytinės Prūsijos dalį, 
jau aišku, jog Karaliaučius 
su plačia apygarda bus pri
skirtas Tarybinei Lietuvai.)

Dėlei užtikrinimo Lenki
jai neliečiamybės, Churchil
las priminė, jog Stalinas 
“yra kuo iškilmingiausiai ir 
ne kartą pareiškęs, kad jis 
stoja už pilniausią Lenkijos 
nepriklausomybę; tatai pa
reiškė ir Jungtinės Valsti

nisteriai ir kiti politikai. 
Konferencija svarstys pla
nus dėlei pasaulinės taikos 
organizacijos.

Prez. Rooseveltas yra gi
liai įsitikinęs, kad jo sueiga 
su premjeru Churchillu ir 
maršalu Stalinu padėjo tvir
tus pagrindus tarptautinei 
taikos ir saugumo organiza
cijai.

Šalia kitko, jis pranešė 
laikraštininkams, kad su
mušus nacius Rusija užims 
rytinę Vokietiją, anglai — 
vakarinę ir šiaurvakarinę 
Vokietiją, o amerikiečiai 
pietiniai vakarinę. Prancū
zai užims artima vakarinės 
Vokietijos ruožą.

būti areštuoti ir nubausti tu v
šaudymų kaltininkai sosti
nėje Buchareste, Brasovo, 
Craįovos ir Caracal mies
tuose. Šie ministerial, pri
klausą Tautiniam Demokra
tijos Frontui, protestuoja 
karaliui prieš “diktatoriškus 
ir teroristinius žygius, kurie 
buvo padaryti pagal budelio 
Radescu įsakymus.”

Fašistiniai armijos gaiva
lai, sutelkti vidaus reikalų 
ministerijos rūmuose, cent- 
ralinėje policijos patalpoje 

(Tąsa 5-tame pusi.)

AMERIKIEČIAI PLEŠKINA 
VOKIETIJOS GELŽKE- 

LIU CENTRUS
London. — 1,100 Ameri

kos bombanešių ir 700 leng
vesnių lėktuvų bombardavo 
ir apšaudė Leipzigą ir Hal
le, vidurinės Vokietijos ge
ležinkelių mazgus ir karinių 
fabriku miestus.

Tarp kitko, jie sunaikino 
40 vokiečių garvežių, 154 
vagonus ir 72 priešų lėktu
vus. Amerikiečiai neteko 13 
bombanešių ir septynių len
gvųjų lėktuvų.

Kiti Amerikos lakūnai, 
pakilę iš Italijos, triuškino 
Augsburgą, geležinkelių cen
trą netoli Municho.

Anglai gręsia suimti į rep
les japonus Mandalay, Bur- 
mos didmiestyje.

jos ir Anglija. Lenkai savo 
rankose turės savo ateitį 
tiktai su šiuo vienu apribo
jimu, kad jie turi teisingai 
ir sutartinai su savo talki
ninkais laikytis draugišku
mo politikos linkui Rusijos.”
SOVIETAI TVIRTAI LAI

KOSI SAVO ŽODŽIO
Churchillas tęsė, kad Sta

linas ir kiti Sovietų vadai 
nori gyventi garbingame 
draugiškume ir lygybėje su 
vakarinėmis demokratijo

mis:
“Aš taip pat jaučiu, kad 

jų žodis yra tvirčiausias už
tikrinimas —■ aš nežinau jo 
kios kitos valdžios, kuri drū
čiau laikytųsi savo priimtų 
prievolių, kaip Sovietų Ru
sijos valdžia...

“Tikrai šiurpi būtų žmo
nijos ateitis, jeigu kojts bai
sus skilimas įvyktų tarp va
karinių demokratijų ir Ru
sijos, ir jeigu busimoji pa
saulinė (taikos) organizaci

JI Nū I. VALSTIJŲ KARIAI 
NUTRENKĖ VOKIEČIUS 
DAR 10 MYLIU ATGAL

Jankiai per Dieną Užėmė 50 Vietovių
Paryžius, vas. 28. — Ame

rikos kariuomenė vakar nu
grūdo vokiečius bent 10 my
lių atgal. Devintoji ameri
kiečių armija įsiveržė į pra- 
moningiausią Vokietijos 
ruožą, Ruhr sritį, o Pirmo
sios jankių armijos kariai 
dasigrūmė iki Erft upės, 
paskutinės gamtinės kliū
ties skersai kelio į Cologne 
didmiestį. Vokiečių pasiprie
šinimai buvo suirę, ir tiktai 
už 8 mylių nuo Cologne na
ciai sudarė nuolatinę gyni
mosi liniją. Per penkias die
nas jankiais suėmė, užmušė 
bei sunkiai sužeidė daugiau 
kaip 15,000 vokiečių.

Amerikos kariai vakari
nėje Vokietijoje per dieną

B-29 Išdegino 249 
Blokų Japonijos 

Sostamiesčio
Guam, vas. 28. — Dau

giau, kaip 200 galingiausių 
Amerikos bombanešių B-29 
praeitą sekmadienį išdegino 
240 bloku namu ir fabriki
nių triobėsių pramoniškiau- 
sioje dalyje Tokio, Japonijos 
sostamiesčio, kaip rodo fo
tografijos.

Amerikiečiai dviem žy
giais supleškino du didžius 
priešų lėktuvų fabrikus Ota 
ir Kozumi, į šiaurius nuo 
Tokio, ir sunaikino bei sun
kiai sužalojo 233 japonų lėk
tuvus ir 31 laivą. Iš tų dvie
jų atakų prieš Tokio negrį
žo 9 Amerikos lėktuvai, bet 
išgelbėta 5 iš jų lakūnų.

Lengvieji Anglijos bom
banešiai, vadinami “uodai”, 
vėl metė po du tonus sve
riančias bombas į Berlyną.

Mirė Generolas Watson, Pre
zidento Roosevelto Draugas

Amerikos generolas Ed
win M. Watson, karinis 
prez. Roosevelto padėjėjas, 
jo sekretorius ir asmeninis 
draugas, staiga mirė ant 
jūrų, begrįžtant šarvuotlai
viu su prezidentu. Generol. 
! Watson buvo 61 metų am
žiaus.

i paėmė bent 50 miestų, mies
telių ir kaimų. Tarp kitko, 
jie užėmė Kerpeną, Sindor- 
fa, Morkena, Matzena, Bit- 
burgą ir eilę kitų tvirtoviš- 
ku vietovių.

I V . C-

Devintoji Amerikos armi
ja įsiveržė į Muencheną- 
iGladbachą, svarbų vokiečių 
i atspirties punktą ir susisie
kimų centrą. Čia ir nacių 
policija išvien su kariuome
nė išstojo į mūšius prieš a- 
■merikiečius.

Šiauriniame, šio fronto 
sparne kanadiečiai pamuše 
'vokiečius trejetą mylių at
gal ir užėmė Uedemą, Kep- 
pelną, Holteną ir Todtenhu- 
gelį.

VOKIEČIAI IŠMUŠTI 
IŠ NEUSTETT1N0 
POMERANIJOJE

* •*

London, vas. 28. — Berly
no radijas pranešė, kad vo
kiečiai pasitraukę iš Neus- 
tettino, didelio geležinkelių 
mazgo vidurinėje Pomerani
joje. Naciai sako, jog jie ap
leido Neustettiną todėl, kad 
kitaip rusai būtų galėję vi
sai apsupt juos tame mies
te.

Dieną pirmiau užimdami 
Bublitzą, raudonarmiečiai 
dalinai apsupo Neustettiną.

Vokiečiai sakė, kad Sovie
tų kariuomenė paplatino sa
vo pozicijas vakarinėje Od- 
,ro upės pusėje Kuestrino 
'srityje, 39 mylios į rytus 
Inuo Berlyno.

BrazilieČiai pastūmė na
cius atgal Italijoj.

Bent po 55 Centus už 
Darbo Valandą

Washington. — Karinių 
Darbų Taryba nusprendė 
visur pakelti darbininkams 
valandinę algą iki 55 centų, 
kur jie iki šiol mažiau gau
davo.

“Tai didesnis man nuosto
lis, negu aš galėčiau pasa
kyti,” apgailestavo prezid. 
Rooseveltas.

ja taptų sudraskyta...
“Tegu Vokietija supran

ta, kad bergždžia yra jos 
viltis sukelt pasiskirstymą 
tarp talkininkų ir kad nie
kas negali išgelbėti ją nuo 
visiško sumušimo.”

Po karo laimėjimo bus 
nauja tautų sąjunga, sakė 
Churchillas. Jinai skirsis 
nuo senosios Tautų Lygos 
tuom, kad nesidrovės ir gin
klą panaudoti prieš gręsian
čius taikai užpuolikus.
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Nestreikavimo Nusistatymas Turi 
Būti Palaikytas

Praeitą rudenį CIO suvažiavimo daly
viai vienbalsiai nutarė laikytis nestrei
kavimo politikos karo metu. Nutarimas 
buvo atliktas su dideliu entuziazmu.

Po to Amerikos žmonės manė, jog ta
sai nutarimas ir bus pravestas gyveni- 
man sulyg raide. Deja, taip nėra.

Štai Tekstilės Darbininkų Unijos 
(CIO) prezidentas Rieve pareiškė, kad jis 
atmetąs CIO suvažiavimo (kurio dali
ninku jis pats buvo) nutarimą!

Netenka daug aiškinti, jog ši Mr. Rie- 
ve’io politika grūmoja didele nelaime vi
sam darbininkų judėjimui. Po jo pareiš
kimo, jau šian ir ten matome ir tūlus ki
tų unijų vadus arba vadukus, mierijan- 
čius daryti tą patį: streikuoti karo me
tu, užduoti smūgį mūsų kariaujančioms 
pajėgoms. John L. Lewis jau seniai gra
sino angliakasių streiku ir dabar tasai 
ponas bus gerokai paakstintas tai daryti 
Mr. Rieve’io žygiu.

Rašydamas apie tai Politinės Komu
nistų Associacijos prezidentas Earl 
Browder (The Worker, vas. 25 d.) žymi:

Jeigu Rieve ir jo šiame darbe san- 
darbininkai nebus CIO vadovybės su
drausti, tai teks pripažipti, jog CIO 
bus atsidūręs dideliame krizyje, o tai 
bus ir visos Amerikos krizis. Nes šis 
Rieve’io žygis reiškia tai, kad jis čia 
dirba ne tik sau ir tekstiliečiams dar
bininkams, bet jis patampa pirmuoju 
būriu būsimąjame John L. Lewiso 
bliekryge pasiimti Amerikos darbinin
kų judėjimo vadovybę. Jei CIO negali 
sudisciplinuoti Rieve’io, tai jis pats, 
CIO, bus suparalyžiuotas, kai jam teks 
susitikti Lewiso panzer-divizijas.”
Browderis mano, jog “su nestreikavi

mo politika negalima žaisti.” Kas šian
dien atmeta nestreikavimo politiką, tas 
pabėga iš karo fronto.

Browderis toliau pareiškia šiuos kiek
vienam įsidėmėtinus dėsnius:

“Šiandien darbininkų interesų strei
kais neapginsi. Nesusipratimai su 
samdytojais negali būti streikais iš
spręsti. Darbininkai tegali tik nuken
tėti ir nukentėti sunkiai, jei šis judėji
mas atsisakyti arba nepaisyti nestrei
kavimo politikos nebus aštriai sulaiky
tas. Ir labiausiai nukentės tie darbi
ninkai, kurie buvo apgaulingai įtrauk
ti į streikus, nors ir visi darbininkai 
dėl to nukentės.

“Mainieriai šiandien randasi* pras
tesnėje padėtyj dėl to, kad 1943 metais 
JLewisas iššaukė jų streiką, ir jie, mai
nieriai, turės sumokėti prastesnėmis 
sąlygomis dėl einamųjų Lewiso grąsi- 
nimų streiku...”
Browderis nurodo, jog “geriausiomis 

algomis ir darbo sąlygomis gali pasidi
džiuoti tos darbo unijos, kurios rūpes
tingai prisilaikė nestreikavimo politikos.” •

Toliau Browderis pabrėžia, jog vienas 
dalykas, kai darbininkai patys susivaldo 
nuo streikavimo, o kitas, kai prievarta, 
įstatymų keliu jiems draudžiama strei- t 
kuoti. Jeigu Amerikos darbo unijos ne
gales pačios prisilaikyti nestreikavimo 
politikos karo metu, tai tą gali valdžia 
pravesti įstatymo keliu. O tuomet darbi
ninkams bus kur kas blogiau.

Svarbu priminti ir tą faktą, jog šian
dien, nepaisant, kad mūsų kraštas gyve
na karo metą, darbininkų klasė Ameri
koje kol kas dar vis gyvena aukštesnia
me pragyvenimo lygyj, negu kitų kraštų 
darbininkai.

Todėl jis ragina CIO vadovybę stovėti

sargyboje, sudrausti tuos neatsakingus 
unijų vadus, kūne nori atmesti nestrei
kavimo politiką, nes tie vadai galį pri
vesti darbininkų judėjimą prie katastro
fiškos padėties, r.

Daleiskime bent vienai minutei, kad 
šiandien Amerikos darbininkai atmeta 
nestreikavimo politiką, nusitaria strei
kuoti. Kas būtų tuomet? Pirmiausiai, bū
tų užduotas baisus smūgis karo fron
tams. Na, o jei darbininkai, streiko pa
galba, sakysime, gautų pakėlimą algų, 
kas būtų, jei ant rytojaus valdžia paleis
tų pragyvenimo produktų kontroliavimą 
ir tų produktų kainos iškiltų keleriopai 
aukščiau ?

Yra karo metui išleista prezidento 
Roosevelto programa ir Amerikos žmo
nės jos privalo laikytis. Yra tam tikri 
organai, per kuriuos galima išspręsti al
gų ir kitų darbo sąlygų klausimai be 
griebimosi už streiko.

Atsiminkime, jog mes gyvename di
džiausio žmonijos istorijoje karo metu!

Rumunijoj
Rumunijoj verda neramumai. Liaudiš 

reikalauja vyriausybės, kuriai vadovauja 
Radescu, pasitraukti; ji reikalauja, kad 
Rumunijos vyriausybę sudarytų žmonės, 
atstovaują plačiuosius liaudies sluogs- 
nius, kad ją sudarytų Demokratinis Tė
vynės Frontas.

Buchareste žmonės suruošė masinius 
mitingus, į kuriuos Radescu vyriausybės 
policija paleido keletą šūvių. Tas viskas, 
aišku, veda ne prie gero. Jei Radescu 
vyriausybė atsisakys klausyti liaudies 
reikalavimų, jei ji nepasitrauks gražiuo
ju, tai, atrodo, jai teks pasitraukti “ne
gražiuoju.”

Apie vidujinę Rumunijos padėtį sutei
kia žinių E. Yapou, Overseas News 
Agency korespondentas Londone. Rašy
damas vas. 26 d., Mr. Yapou pažymi, jog 
tai, kas dabar Rumunijoj darosi, liečia 
visą to krašto ateities santvarką. Tas 
liečia ir karaliaus Mihailo likimą.

Kada Rumunija buvo išmušta iš faši
stinės ašies, kada Raudonoji Armija 
triumfališkai įmaršavo į Buęharestą, ne
buvo kreipta daug- dėmesio į tai, kas sto
vi valdžios priešakyj, — buvo kreipiama 
daugiausiai dėmesio tik į tai, kaip grei
čiau nacius išmušti iš Rumunijos, o pas
kui iš Vengrijos. Dabar vokiečių armi
jos nuo Rumunijos jau toli ir dėl to da
bar Rumunijos liaudis turi teisę ir pa
reigą reikalauti vidujinio šalies santvar
kos perorganizavimo.

Kaip gi šiandien atrodo vidujinė pa
dėtis Rumunijoj? Mr. Yapou rašo:

“Tas pats karalius, kuris bendradar
biavo su vokiečiais, tebėra Rumunijos so
ste. Tie patys komandieriai, kurie kadai
se kovojo rusus, tebėra komandieriais, 
kovojančiais Vengriją, ir tie patys valdi
ninkai, kurie padėjo buvusiajam ministe- 
rių pirmininkui Antonescu nutiesti pro
fašistinę politiką, tebėra savo vietose.”

i J
Vadinasi, nors Rumunija iš ašies per

ėjo į talkininkų pusę, jos viduje mažai 
kas pasikeitė: dauguma tų pačių valdi
ninkų tebėra savo senose vietose. O tie 
valdininkai — tautos priešai!

Socialistų vadas Titel Petrescu pasiūlė 
dabartinei valdžiai sudaryti laikiną iš 60 
asmenų seimą, kuris kontroliuotų val
džią, bet premjeras Radescu pasiūlymą 
atmetė. Radescu nevykdo žemės refor
mos, jis atidėlioja nacionalizavimą ban
kų.

Netenka aiškinti, jog tas viskas labai 
erzina Rumunijos darbo žmones, erzina 
visą rumunų liaudį. Liaudis niršta prieš 
karalių Mihailą, ji podraug niršta prieš 
Radescu ir prieš visus fašistinius pakali
kus, nors jie dabar bando “demokratin- 
tis.” Žemės reforma — vienas svarbiau
siųjų Rumunijoje klausimų, — panašiai, 
kaip Lenkijoje, — nes ten saujalė dvar
ponių buvo susigrobę krašto žemę, kuo
met milijonai valstiečių yra didžiuliame 
skurde dėl žemės stokos.

Yra manoma, kad Radescu turės pasi
traukti ir Rumunijoje teks daug kas nau
jo padaryti. Menama, jog karalius Mikai
las bus pašalintas nuo sosto ir bus suda
lyta regentų taryba, panašiai, kaip Ju
goslavijoje, kuriai teks laikinas krašto 
valdymas imti į savo rankas. Kitais žo
džiais: Rumunijos liaudis, rumunų tauta 
reikalauja ir reikalaus laisvės, žemės ir 
žmoniškesnio, šviesesnio rytojaus.

Ar Darai Bent Ką Del Lietuvos 
Vaikams Drabužių Vajaus?

Kuriuo Keliu Eis 
Amerikos Mainieriai?

Paprastai, visi vajai nu
stumiami į galą skirtojo lai
ko, bet yra žmonių, kurie 
nepasiduoda tąjai vilkinimo 
ligai. Vienas mėnuo jau 
prabėgo, liko dar kovo mė- 
nesis ir tame laikotarpyje 
bandykim pasidarbuoti už 
pražiūrėtąjį laiką.

Yra žmonių, kurie, davę 
dovanėlę, jaučia savo sąži
nę gražiai nuplautą; apie 
tolimesnį darbą tuomi tarpu 
nei nesvajoja. Neseniai buvo 
išsiuntinėta laiškai vaikam 
drabužių vajaus pratęsime. 
Iš keleto kolonijų gauta 
greiti atsiliepimai, bet kitur 
kiek vėluojasi. Pasitaikius 
progai, paklausiau draugo, 
iš ne visai mažos kolonijos, 
kas pas juos daroma reikale 
vaikams drabužių vajaus 
pratęsimo? Pamislijęs drau
gužis sako:

“Prieš Kalėdas mes pa
siuntėme dėl 12 vaikų aprė- 
dalus.” i

Tiesa, iš tos kolonijos jau 
net kelis kartus gan duos- 
niai atsiliepė reikale Lietu
vos žmonių sušelpimo pini
gais, bet ten taipgi teko ma
tyt labai gražių moterų, ku
rios skundžiasi nuobodumu. 
Jos mėgstu, bet ne visuomet 
vilnų galima gauti.

Dienraščio skaitytojai 
prisimins Oną Čepulienę, 
kuri yra numezgusi labai 
daug svederių raudonarmie
čiams ir pasiuvus daugeliui 
Lietuvos vaikučiams drabu
žėlių. Vajui i prasidėjus, 
klausiu tos draugės, ar ga
lės kuomi prisidėti prie va
jaus. Ji atsakė:; “Jau turiu 
pasiuvus 6 sukneles ir dar 
bent 6 pasiūsiu!”

Draugė Ona Čepulienė il
gą laiką sunkiai sirgo, dirba

dirbtuvėje ir, kaip matome, 
ji suranda galimybių pasi- 
darbuot del tų žmonių, apie 
kurių vargus matome tiktai 
paveiksluose arba aprašyme 
skaitome.

Brooklynietė Marcelė 
Yakštienė dažnai dirba L. 
P. T. krautuvėje. Toji drau
gė Lietuvos vaikams pasiu
tus drabužėlius skaitliavo i- 
ki netol šimto kavalkų. 
Daugiau jų neskaitliuoja. 
M. Yakštienė šiame vajuje 
vėl aprengs, gal kiek ir O. 
Čepulienė, Lietuvos vaiku
čių.

Smarkiai darbuojasi dau
gelis kitų draugių Brookly- 
ne ir kitose kolonijose. Va
jui pasibaigus, bus įdomu 
sužinot, kiek kuri kolonija 
pasidarbavo pasveikinimui 
Lietuvos moterų, pasiun- 
čiant jų vaikams dovanėlių.

Kožnas turim visokių rei
kalų - reikalėlių ir kožnas 
turime teisę pasiskųsti laiko 
neturėjimu, bei sveikatos 
pablogėjimu, bet taipgi rei
kia surasti ir išimčių to
kiems pasiskundimams. Da
bar yra tas momentas, kuris 
reikalauja iš mūs daugiau 
atsakomybės. Karo išvar- 

! gintai tėvynei Lietuvai tik- 
! tai mes vieni tiesiam pagal
bos ranką. Jeigu tik sąži
ningai pagalvosime, kožnas 
^surasime būdus šalpos dar
be prisidėti. Aniems reikia 
maisto ir drabužių. Nusipir
kę “petriną”, kad ir iš su
dėtinių, galima pasiūti nau
dingų drabužėlių, surinkt 
maisto, muilo ir kitokių 
reikmenų. Lietuvos žmonės 
minės mus, kurie jais rūpin
simės jų gyvenimo sunkioje 
valandoje.

K. Petrikiene

Skaitytojų Balsai
Po Laisvės Dalininkų 

Suvažiavimo
Tai jau ir prabėgo Lais

vės Dalininkų Suvažiavi
mas. Mes, kurie jame neda
lyvavome, skaitėme redak
torių raportus, delegatų-šė- 
rininkų pastabas ir naujus 
sumanymus. O labiausia 
mus domina, tai namo pa
dėtis, nes tai gana sunki e- 
konominė našta. Bet patar
lė sako: akys bijosi, bet 
rankos ir išmintis viską nu
gali. Tas, be abejo, bus ir su 
Laisvės namu.

Kada Lietuva da buvo o- 
kupuota vokiečių, iš tūlų 
veikėjų ir net iš Laisvės re
daktorių teko nugirsti, kad 
kuomet tik Lietuva bus iš
laisvinta iš po nacių, taip 
greitai mes amerikiečiai pa
siųsime savo atstovą ar at
stovus į LietuVą, o, be abejo, 
kelis atstovus gausime iš 
Lietuvos. Aš visuomet ir 
maniau, jog kuomet bus 
Laisvės Dalininkų Suvažia
vimas, tai jame ir bus ap
kalbėta šis reikalas, bet, pa
sirodo, kad šiuoih klausimu 
niekas nei neprisiminė, o gal 
ši įstaiga nemano tokiais 
dalykais rūpintis? O gal 
dėlto, kad niekas neiškėlė 
šio klausimo suvažiavime ? 
Dabar gal ir nepriderėtų at
skiriems žmonėms kelti to
kius dalykus, kuomet toki 
suvažiavimai netaria savo 
žodžio.

Ar užsimokėtų mums pa
siųsti bent vieną atstovą- 
korespondentą į Lietuvą? 
Sakyčiau, kad užsimokėtų. Ir 
štai kodėl. Nežiūrint, kad 
mūsų dienraščiai pakanka
mai gauna raštų liš Lietuvos 
rašytojų, bet tupse raštuo
se beveik nieko neatsispindi

apie valstiečio ir žemesnių 
sluoksnių gyvenimą ir dėl to 
mes negalime turėti pilną 
Lietuvos gyvenimo vaizdą. 
Kada korespondentas nu
važiavęs atvaizduotų patį 
kaimietį, arba naujakurį, 
tuomet kur kas mūsų dien
raščiai sparčiaus platintųsi, 
nes kas gi nenorėtų skaityti 
apie savo kaimą arba saviš
kius? Kitas dalykas, skai
tytojas daugiau pasitikėtų 
tų raštų teisingumu, nes ko
respondentas maždaug jau 
jam yra žinomas arba girdė
tas.

Gal pasidarytų kiek keb
lumo su finansavimu, bet, 
manau, jog tai būtų galima 
lengvai apeiti. Pavyzdžiui, 
kodėl aš negalėčiau duoti 
penkinę, kad parašytų kas 
apie mano tėviškę? O tokių 
atsirastų daug ir iš to susi
darytų išlaidų padengimas.

Dabar lieka klausimas, ar 
mes gautume tokį žmogų, 
kuris apsiimtų tą darbą at
likti? Nėra abejonės, kad 
gautume, nes mes turime 
pusėtiną būrį draugų ir 
draugių, pusėtinai prasilavi
nusių, kurie tokį darbą len
gvai galėtų atlikti.

Apie tai turėtų pagalvoti 
redakcijos ir gal viešai pa- 
diskusuoti.

Čia, žinoma, aš tik pareiš
kiau trumpai savo mintis/ 
apie tai reikėt gana ilgai pa
kalbėti.

Jaunutis.

Redakcijos Atsakymai
J. Kublinckui, Weston, Ca

nada. — šiuo metu Jungtinė
se Valstijose neišeidinėja jo
lt is lietuviškas satyros laikraš
tis. . _ 'iLijtL1

Per du metu Amerikos 
anglies pramonėje viešpata
vo ramybė. Bet su kovo mė
nesio pirma diena prasidėjo 
derybos dėlei naujo kont
rakto. Vėl visur didžiausias 
susirūpinimas. Kuomi tos 
derybos baigsis? Ką pasa
kys mainierių unija (United 
Minė Workers of Ameri
ca)? Ką pagiedos anglies 
kompanijos? Kaip į tas de
rybas pažiūrės įvairūs mū
sų vyriausybės ekonominiai 
organai ?

Šitie klausimai svarbūs ne 
vien tik mainieriams, bet 
visai Amerikai. Bile kokia 
pramonėje suirutė šiuo tar
pu, kai visos Jungtinių Tau
tų karinės jėgos suriktuotos 
didžiajam ofensyvui, būtų 
nelaimė ir tragedija. Nami
nio fronto veiklumas ir stip
rybė reikalinga kariniam 
frontui.

Amerikos Darbo Federa
cija ir CIO yra pažadėjusios 
valdžiai ir kraštui nevartoti 
streiko priemonės karo me
tu. Iki šiol organizuotieji 
darbininkai, išskyrus keletą 
išimčių, ištikimai tą pasiža
dėjimą išlaikė.

Mainierių unija yra pasi
traukus iš CIO ir neįstojus 
į Federaciją. Unijos prezi
dentas John L. Lewis, su 
tuomi organizuotų darbinin
kų pasižadėjimu nesiskaito. 
Jis yra nusistatęs prieš 
Rooseveltą ir tuomi remia 
visą savo elgseną. Tas fak
tas labai pasunkina visą pa
dėtį ir yra davęs labai liūd
nų rezultatų. Daugiausiai 
yra nukentėję patys mainie
riai.

Dabartines mainų pramo
nėje derybas, ir susidariusią 
padėtį, taip pat Lewiso poli
tiką, gana konstruktyviai 
lukštena George Morris 
angliškam “Sunday Wor
ker” (vas. 25 d.). Jis savo 
straipsnį pavadinęs “Mai
nieriams Pasirinkimas”.

Kalbant apie bepraside- 
dančias darybas, Morris sa
ko, “mintys naturališkai 
nusikelia į 1943 metų dery
bas ir į su jomis susijusius 
įvykius — kelių mėnesių 
nervų įtempimo karas; vie
nas streikas, paskui vėl ner
vų karas; kitas streikas ir 
kitas nervų karas, ir dar 
vienas streikas ir daugelis 
vietinių streikų.

“Tai buvo ankstyvuose 
karo laipsniuose, kuomet 
naciai valdė beveik visą Eu
ropą ir tebebuvo įsibriovę 
giliai į Soviet, teritoriją. Ja
ponai dar tik buvo tepradė- 
ję pajusti mūsų jėgų smū
gius,

“Namų frontui buvo gru- 
mojama tiesiog sukilimu, 
kurio tikslas buvo sudaužyti 
ekonominę stabilizaciją ir 
karo gamybą kaip tik tuo 
laiku, kuomet mes kuopėme, 
karo pabūklus didžiuliams: 
militariniams ofensyvams. ’ 
Pusėtinai daug gamybos bu-' 
vo nustota, nes daugelis fa
brikų buvo priversti užsida
ryti dėl stokos anglies. Ap
skaitoma, kad tuomet per! 
tuos streikus neiškasta iki 
50 milionų tonų anglies.

“Tiktai Hitleris džiaugėsi 
tąja padėtimi. Laike 1943 
metų birželio streiko Ber
lyne leidžiamas dienraštis 
‘Voelkisher Beobachter’ at
spausdino John L. Lewiso 
biografiją. Pagal United j 
Press pranešimą, tasai hit
lerininkų organas puolė 
prezidentą, o Lewisą per
statė ‘tikru Amerikos dar
bininkų draugu’ — ‘tokiu 
žmogumi, kuris permato 
Jungtinėms Valstijoms ne

laimę iš susidėjimo su Bri
tanija.’

“Nuo to laiko prabėgo du 
metai. Mainieriai patys tu
rėjo gražaus laiko apsvars
tyti, ar jų atsiskyrimas nuo 
visuomenės ir nuo kitų or
ganizuotų darbininkų, nete
kimas geros valios ir anta
gonizmas interesams tautos, 
kaip visos, yra tokia politi
ka, kuri jiems apsimoka.”

Praėjusiuose prezidenti
niuose rinkimuose mainie
riai milžiniškoje daugumoje 
balsavo už Rooseveltą. Bu
vusiuose mainierių unijos 
viršininkų rinkimuose da
lyvavo tiktai visai maža 
saujalė narių. Tas parodo, 
kad mainieriai yra šaltai 
nusistatę link Lewiso. Ne
seniai praūžusi įvairiuose 
distriktuose kova už auto
nomiją toliau parodė mai
nierių nepasitikėjimą Le- 
wisui.

Sako Morris: daugelis 
mainierių aiškinasi, kad jie 
nesutinka su Lewiso politi
ka, bet jį palaiko ekonomi
niais klausimais, nes jis esąs 
geras kovotojas tais klausi
mais. Bet kodėl tad, nepai
sant buvusių streikų, mai
nieriai šiandien uždirba ma
žiau, negu kitų pramonių 
darbininkai? Ir šiaip mai
nierių sąlygos prastesnės, 
negu kitų darbininkų. Pa
vyzdžiui, dar ir šiandien 
mainierys turi iš savo kiše- 
niaus mokėti už paraką ir 
už kitas darbo reikmenis.

Taigi, tas parodo, jog Le
wiso politika nepatarnavo 
mainierių net ir ekonomi
niams interesams. Jiems tik 
pakenkė. Tie prieš du me
tus streikai ir grūmojimai 
streikais tiktai pakenkė 
mainieriams, nes prieš juos 
buvo nustatyta visuomenė. 
Be grūmojimo streiku de
rybose, kooperuojant su 
darbininkams prielankia vy
riausybe, ir turint plačiosios 
visuomenės simpatiją, mai
nieriai būtų galėję daugiau 
laimėti. Nes mainierių rei
kalavimai buvo teisingi.

Todėl šiemet mainieriai 
neprivalo grūmoti streiku. 
Ypatingai dabar, kuomet 
prieš mus stovi patys didie
ji karo mūšiai, kuomet mi- 
lionai mūsų jaunų vyrų į- 
vairiuose karo frontuose 
pasiruošę paaukoti sveikatą 
ir gyvybę, sudrumstimas ra
mybės namie, pakenkimas 
naminiam frontui, sutruk
dymas gamybos, negali ras
ti jokio pateisinimo. Valdžia 
turi įsteigus įvairius ekono
minių ginčų ir skundų iš
sprendimui organus. Jais 
naudojasi kitų pramonių 
darbininkai. Jais reikia 
naudotis ir organizuotiems 
mainieriams.

Bet Lewisas ir vėl gali, 
privesti prie tokios padėties, 
kokia buvo susidariusi 1943 
metais.

Morris teigia, kad unijos 
vadai su savo klaidinga po
litika pastatė mainierius 
pusėtinai sunkion padėtin. 
Tačiau, jis sako, mainie
riams kitos išeities neliko, 
kaip tik per tuos vadus ve
sti derybas su darbdaviais 
dėl naujo kontrakto. Vie
nok, jo supratimu, ir reikia 
su juomi sutikti, mainieriai 
privalo daryti spaudimą 
ant savo vadų. Istorija pa
rodo, kad net ir Lewis turi 
nusilenkti prieš unijos na
rių masinį spaudimą, šiuo 
tarpu mainieriai turi duoti 
Lewisui ir kitiems vadams 
suprasti, kad šiemet turi 
būti prisilaikoma organizuo-

(Tą&a 3-me pusi.)
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A. L. D. L. D. REIKALAI skyrius buvo pasiuntęs jo ne
laimės metu.

Buvo skaitytas laiškas iš
ALDLD 2-ro Apskričio Žinios

Jau buvo anksčiau praneš
ta, kad ALDLD 2-ras Apskri
tys apsiėmė eiti lenktynesna 
su ALDLD 1-mu Apskričiu — 
čikagiečiais. Antro Apskričio 
komitetas turėjo posėdį ir už
tvirtino lenktynių priėmimą. 
Taigi, dabar oficialiai lenkty
nės tarp tų dviejų apskričių 
eina. Antro Apskričio komite
tas mano, jog tai geras suma
nymas lenktynes turėti gavimo i 
naujų narių. Visi komiteto na-i 
riai sutinka, jog šitokios lenk-į 
tynęs išjudins visus padirbėti, i 
Ir tikisi, kad vaisiai bus geri, į 
nes gavimui naujų narių mū-į 
sų organizacijon yra užtekti
nai lietuvių mūsų apylinkėj,1 
kurie dar nepriklauso prie or- ■ 
ganizacijos. O jie priklausytų,1 
jeigu tik kas pas juos nueitų ir j 
pakalbintų.

Jeigu tik visi Antro Apskri
čio nariai seks apskričio komi
teto išdirbtą planą, tai bėdos 
neturėtume gavime 200 naujų
narių j trumpą laiką. Tik re i-i 
kia netrukdyti savęs, ale tuo-i 
jau eiti darban, kaip tik laiš-' 
ką gausite su išaiškinimu pla-' 
no..

Kiekvienam 2-ro Apskričio,' 
nariui yra pasiųstas laiškas 
su nurodymais, kaip reikia | 
jieškoti ir kaip reikia gauti [ 
naują narį. Apskričio komite-j 
tas yra pilnai pasirengęs su-i 
teikti kiekvienam reikalingą l 
pagalbą naujų narių gavime, j 
Jeigu tokia pagalba reikalin-i 
ga bile kam, netrukdykite, ale • 
tuojaus susisiekite su apskri-Į 
čio pirmininku, nurodytu ad- i 
r esu.

Laiko nereikia gaišinti gavi
me naujų narių. Mat, čia *yra 
klausimas gavimo naujų narių 
per tam tikrą laiką, idant lai
mėjus lenktynes. Lenktynių 
laimėjimą reiškia tas, kurie 
gausime pirmiausiai 200 naujų 
narių. Pavyzdžiui, jeigu mes 
ir gautume 200 naujų narių, 
bet pasivėluotume, tai mūsų 
lenktynės būtų pralaimėtos. 
Reikalas yra tame, jog mes 
turime gauti tuos 200 naujų 
narių į savo apskritį pirmiau, 
negu 1-mas apskritys juos 
gaus. Todėl svarbu, idant 
naujų narių vardai ir adresai 
tuojaus būtų pasiųsti Centran 
—D. M. šolomskui. Jis ir pa
skelbs, kurie gavome 200 nau
jų narių pirma.

Čikagiečiai Sujudo Ne Juokais
Kaip pranešimai rodo, tai 

čikagiečiai ne juokais stojo 
lenktynesna naujų narių gavi
me. Kada 1-mas Apskritys ga
vo laišką nuo 2-ro Apskričio, 
priimant lenktynes, tai tuomet 
ten įvyko Literatūros Draugi
jos 30 metų gyvavimo sukak- 
tuviu ir Leono Pruseikos 40 
metų literatinio darbo sukak- 

• tuvių bankietas. Tame bankie.- 
te ir buvo skaitomas 2-ro Ap
skričio laiškas, kad priimame 
lenktynes.

Mūsų apskričio laiškas sta
čiai uždegė čikagiečius. Jie vi
si net sustojo šaukdami, kad 
2-ras Apskritys nesuvarysiąs 
1-mo Apskričio ragan lenkty
nėse, ale būk 1-mas Apskritys 
taip padarysiąs su 2-ru Apskri
čiu. Drg. Pruseika pareiškęs, 
jog jis vienas gausiąs 50 nau
jų narių į savo kuopą.

Idant paakstinus tarpusavį 
veikimą, tūlos Chicagos kuo
pos pradėjo lenktynes net tarp 
savęs. 

' b
Pirmo Apskričio Atsakymas

Antram Apskričiui.
Vasario 18, 1945 

LLD 2-ro Apskričio Pirm., 
Drg. A. Gilmanas 
131-47 230th St.
Laurelton 13, L. I.
.Didžiai Gerbiamas Drauge:

Smagu, kad jūsų vadovau
jamas LLD 2-ras Apskritys 
priėmė LLD 1-mo Apskričio 
mestą pirštinę ir pasižadėjo 
stoti į draugiškas lenktynes 
šiame LLD jubiliejiniame va
juje.

Jūs savo laiške, rašytame 1 
d. vasario, kaipo generolas 2- 
ro Apskričio, drąsiais žodžiais

pareiškiate, jogei šiose begai- 
lestingose lenktynėse jūsų 2- 
ras Apskritys 1-mą Apskritį 
taip sulankstys ir į ragą suva
rys, kad mūsų 1-mas Apskri
tys nežinos nei kas atsitiko. . . 
ir dėlei to gal prisieis 1-mam 
Apskričiui apsiverkti. . .

Tai drąsus ir labai karingas 
pareiškimas. Tačiau, mūsų 1- 
mas Apskritys dėlei tos jūsų 
•pareikštos “karingos teorijos’’ 
nenusigando. Mes žinome, kad 
ir geriausia teorija be geros 
praktikos nieko nereiškia.

Priežodis Sako: “Neperšo
kęs per ravą iš kalno nesakyk 
op, nes gali |į ravą įpulti ir 
ne tik sušlapti, bet ir išsipur- 
vyti,” ir dėlei to gali prisieiti 
verkti... i

Tiesa, mes neveliname. to
kios nelaimės LLD 2-ram Ap
skričiui. Tačiau, suprantama, 
kaip mes, taip ir jūs po ‘šių 
lenktynių nenorėtume dūsauti 
ir verkti. Priešingai, kaip jūs, 
taip ir mes, čikagiečiai, nori
me pralenkti vieni kitus, lai
mėt lenktynes ir tuomi džiaug
tis ir didžiuotis, kaipo laimėto
jai mūšio ir garbės vėliavos.

Todėl ne teorija, bet šio ju
biliejinio vająus praktika paro
dys tada, kai pasibaigs vajus, 
kuris apskritys džiaugsis ir di- 
džiuosis savo laimėjimais, ir 
kuris dūsaus, na, gal ir verks.

S. Včšys,
LLD 1-mo Apskričio 
Sekretorius.

Iš aukščiau paduoto laiško 
matome, jog čikagiečiai, taip 
sakant, ne pėsti — pajudino
me “širšių“ lizdą, kuris žada 
mums įgilti. Tai niekas, mes 
vis tiek, turiu pasitikėjimą, 
kad suraitysime juos ragan. 
Mūsų apskrityje yra tokių 
darbščių ir tiek daugel visuo
meninių darbuotojų, kad aš 
net nesuprantu, kaip mes ga
lėtume nelaimėti lenktynių, o 
jeigu taip eis mums, kaip pra
džia rodo, tai mes iškirsime či- 
kagiečiams “blic krygą.”

Man vienas mūsų apskričio 
žvalgas jau pranešė, kacį mū
siškiai Bayonnėje jau net apie 
penkiolika naujų narių gavę. 
Jeigu šitokios pasekmės, jeigu 
šitokis darbštumas pasireiškia 
pas mus, tai mūsų laimėjimas 
jau užtikrintas. Pasirodo, či
kagiečiai verks, o ne mes. . .

Visi ALDLD 2-ro Apskričio 
nariai, darban! Lai nepalieka 
nei vienas lietuvis mūsų apy
linkėje neaplankytas, kuris 
dar nepriklauso prie Literatū
ros Draugijos. Pasinerkime vi
si n'aujų narių gavimo darban!

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ro Aps
kričio Pirmininkas.

Moterų Centro, reikale bro
šiūros apie lietuvių didvyrę 
Melpikaitę. Laiškas priimtas ir 
nutarta parsitraukti platini
mui 50 kopijų, brošiūros.

Ligonių lankymo komisija 
raportavo, kad sirgo A. N. 
Garnienė ir J. K. Navalinskie- 
nė. Ant vietos pastaroji dėka- 
vojo M. Mikalajūnienei, T. 
Bagdonienei, B. Wojeck ir M. 
Kazlauskienei už aplankymą 
ligoj ir dovanas, ir visiems ki
tiems.

Delegatė iš Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto sky
riaus raportavo, kad yra ren
giamas parengimas nedėlioj, 
kovo 11 d., Lietuvių Svetainėj, 
pradžia 2 vai. po pietų. Tikie- 
tai jau platinami, kaina 75 
centai. Bus duodama skani va
karienė. Visas pelnas skiria
mas] pagalbai Lietuvos vaiku
čių. Moterų Skyrius visus 
kviečia dalyvauti ir paremti 
savo centais kare nukentėju
sius Lietuvos jaunuolius. Su
teikime Lietuvos vaikučiams 
džiaugsmą, pasiųsdami jiems 
dovanėlių. Prisidėkime nors 
su maža dovana, pasipirkdami 
tikietą, kad už parengimo pel
ną ikomisija galėtų nupirkti 
dovanėlių. Padarykime paren
gimą skaitlingą ir pasekmingą.

J. K. N.,
Moterų Skyriaus 
Koresp.

Pittsburgh, Pa.

Binghamton, N. Y.
Apvaikščiosime tarptautinę 

Moterų Dieną, sekmadienį, ko
vo 4 d., Lietuvių Svetainėje, 
1-mą vai. po pietų, šį paren
gimą ruošia naujai susiorgani
zavęs LKPS Moterų Kliubas 
Melnikaitės vardu.' Bus skanių 
užkandžių ir programa, gėri
mų ir žaislų. Įžanga veltui, už 
pietus arba vakarienę 50 cen
tų. Visus ir visas širdingai 
kviečiame dalyvauti.

Rengėjai.

Vasario 21 d. pas mus užė
jo drg. N. Kaminskienė, iš 
Johnson City, nusiminusi. Pa
aiškėjo, kad jos vyras Jonas 
staigiai susirgo darbe ir ligo
ninės yežimas parvežė jį į na
mus. Daktaras sakė, kad ligo
nis būtų lovoj per kelias, sa
vaites, o gal teks ir mėnesius 
laiko sirgti. Abu draugai Ka
minskai yra nariai LDS 6-tos 
kuopos, geri rėmėjai darbi
ninkiško judėjimo, dienraščio 
Laisvės skaitytojai. Linkime 
jam greitai pasveikti.

A. ir J. K. Navalinskai.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 20-tos kuopos Moterų Sky
riaus susirinkimas įvyko vasa
rio 3 d., Lietuvių Svetainėj. 
Skaitytas laiškas nuo dr. J. J. 
Kaškiaučiaus dėkavojant už 
simpatiją jam, kurią moterų

Progresyvu}, Lapeliai Padarė 
Jiems Strioko.

Vasario 18 d. S. S., Piliečių 
Draugijos Name, taip vadina
ma “Lietuvių Taryba” surengė 
neva Lietuvos “nepriklauso
mybės” minėjimą, teisingiau 
pasakius pasipinigavimo ker
mošių. Garsino, kad kalbės du 
kongresmanai, miesto majoras, 
Penn. gubernatorius, matyti, 
kad su savo lietuviškais “spy- 
keriais” jau negali publikos 
sutraukti, bet nebuvo nei ma
jorą, nei gubernatoriaus, o iš 
kongresmanų tik vienas pasi
rodė, tai kong. P. T. Fagan.

Šimutis, “Draugo” redakto
rius labai įdūko prieš progre
syvius, kurie platino lapelius. 
Paskui dejavo, k'iek vargo jis 
turėjo važiuodamas į Washing- 
toną. Sakė, kad Washingtone 
nėra nei prezidento, nei valsty
bės sekretoriaus, o “mes turi
me surasti, kas su Lietuva atsi
tiko po trijų konferencijos 
Jaltoj.”, Jis dejavo: “Po konfe
rencijai kalba apie Lenkiją, če
kus, bet apie Lietuvą nieko.”

Na, ką kalbės, kad Lietuvos 
klausimas jau- senai išrištas, 
taip, kaip Penn. arba Kalifor- 
•nijos valstijų. Lietuvos liaudis 
dar 1940 metais nusibalsavo 
gyventi tarybiniu gyvenimu, įl
įstojo į Sovietų Sąjungą ir 
taip bus, nepaisant ar kam ki
tur patinka ar ne, tai Lietuvos 
žmonių valia.

Žinoma, ponas Šimutis taip 
nesakys, nes užtvertų kelią pa
sipinigavimui. Jis pasakoja, 
kad surado Penn. gerą kongre- 
smaną Mr. P. T. Fagan, kuris 
būk pažadėjo jiems “nepri
klausomą” . Lietuvą. Tikrumoj, 
Lietuva ir yra nepriklausoma, 
ji laisvai gyvuoja bendroj- So
vietų Sąjungoj su kitomis ly
giateisėmis respublikomis.

Po Šimučio, išėjo per Berly
ną atbėgęs Gabaliauskas. Jis 
rodė lapelį ir šaukė: “štai ko
munistai ... komunistai.” Kas 
tai iš publikos reikalauja per
skaityti ką “komunistai rašo.” 
Jis lapelį neskaitė, tik šaukė: 
“Jie rašo, kad neduotuie pini
gų nei Gabaliauskui, nei šimu
čiui, kad turime eiti dirbti ...”

Žmonės išgirdę tą komunistų 
“baisią” propagandą pradėjo 
sakyti: “Gerai” ir juoktis.

Gabaliauskas maišėsi ir vis 
šaukė: “Parodykite komunis
tams, kad jų neklausote, duoki
te daug pinigų 4.. pinigų.”

Na, jie gyrėsi, kad būk su
rinko net $1,300. Bet kaip? 
Nagi, dar pereitų metų vienos 
McKees Rocks draugijos pelnas 
nuo parengimo $300 priskaity- 
ta! Du davė po $100, vienas

Lawrence, Lowell, Ha
verhill ir Nashua, Mass.

Virš minimų kolonijų ir apy
linkių lietuvius kviečiame da
lyvauti Lawrence rengiamame 
nuo karo nukentėjusių Lietu
vos žmonių pagalbai koncerte, 
kovo - March 11 d., 2 vai. po 
pietų, Liet. Ukėsų Kliubo sve
tainėje, 41 Berkeley St. Ren
gia Maple Parko Bendrovė, 
LLD ir LDS kuopos bendrai.

Koncertas bus puikus ir 
įvairus; visi, dainininkai su pa
kilusia dvasia ir dideliu pasi
ryžimu, kaęl nors tiek gali pri
sidėti prie pagalbos Lietuvos 
žmonėms, dalyvauja progra
mos išpildyme. j

Šio puikaus koncerto pro
gramą pildys: Ignas Kubiliū
nas iš Bostono, Rūta Gitzevi- 
čiutė iš Bedford, Robertas 
Niaura iš Islington, Frances 
Beaudoin-Kurgoniutė iš Ded
ham, Richard Buividas lietu
viškų. polkų ir kitų melodijų 
čampionas armonistas iš Dor
chester, Helen Skruodis pia
nistė ir broliai Joseph ir Ray
mond Skruodis jsmuikininkai, 
iš Lawrence. Emma Chuladie- 
nė-Gitzevičiutė pianistė akom
panuos pianu dainininkams. 
Dainininkai daihuos ne vien 
solo, bet ir duetus.

Iš visko matosi, kad rengė
jai ir programos pildytojai su 
dideliu ūpu ruošiasi prie šio 
koncerto ir džiaugiasi, kad tu
ri progos, po tokių ilgų karo 
metų, nors tiek prisidėti su pa
galba savo broliams Lietuvoje.

Nelieka abejonės, kad Law
rence, Lowell, Haverhill, Na
shua ir apylinkių lietuviai 
taipgi parodys didelį dvasios 
pakilimą, didelį patriotiškumą 
už lietuvybę, už pagelbėjimą 
karo nuvargintiem, nuskriaus
tiem savo tautiečiam Lietuvoj, 
tai yra, skaitlingai atvyks į šį 
koncertą ir kvies visus kitus 
lietuvius, kad vyktų. Įžanga 
ypatai bus 55 centai ir 75 cen
tai.

A. Taraška.

kienė, M. Budžinskas, C. Misi- 
konis, Pavilionis, A. Pranaitis, 
J. Baranauskas, K. Žilinskas, 
Lešinskas, A. Bakšys, Gašlū
nas; po 50c — F. Valantas, J. 
Laurinaitis, P. Griciūnas, A. 
Didzinetis, A. Kutauskas, R. 
Kurbenskas, M. Petravičienė, 
H. Tureikienė, J. Gružauskas. 
Dar 50 centų pažymėta be pa
vardės. 

* * *
Kitos prakalbos buvo su

rengtos Muzikalėje Salėje 
smetonnacių, kurie garsino 
ant radio, kad apvaikščios 
smetoninę Lietuvos nepriklau
somybę ir rinks aukas Ameri
kos Raudonajam Kryžiui. Pra
eityje šie komediantai buvo su
rengę toj pačioj salėj ir vos 
tik keliatas žmonių ateidavo.

Dabar jie garsino, kad majo
ras dalyvaus, bet majoras ne
pasirodė. Prieš prakalbas ame
rikoniškoje spaudoje graborius 
Kavaliauskas garsino, kad mi
nėtą dieną susirinks 20,000 lie
tuvių. Gi apie 3 metai atgal 
asmeniniuose pasikalbėjimuose 
su Kavaliausku apie kiekį lie
tuvių Phila., jis tvirtino, kad 
Phila. lietuvių daugiau neliko 
kaip 10,000. Išrodo, kad jis 
priskaito gyvus įr negyvus lie
tuvius. Dabar, visos pašalpinės 
draugijos nieko bendro neturi 
su jais, bendrai progresyviai 
lietuviai nieko bendro neturi 
su šiais smetonnaciais.

O vistiek jie kalba 20,000 lie
tuvių vardu, kaip jie kalba vi
sose Jungt. Valst. miliono lie
tuvių vardu, tai monelninkai!

Smetonos sėbrams, kurie pa
bėgo iš Lietuvos nuo liaudies, 
patartina išmokti kokį nors 
amatą ir prisirengt į dirbtuvę 
užsidirbti duoną. Lietuvos jūs 
nematysite, kaip jūs nematysi
te be veidrodžio savo ausų!

• Rep.

Nashua, N. H.

PRAŽIOPSOJO PROGĄ
(Feljetonas)

Philadelphia, Pa.
Dvejos Prakalbos.

Vasario 18 d. ALDLD 141 
kp. surengė prakalbas Tautiš
koje Salėje. Kalbėjo Margaret 
Cowl ir Senas Vincas. Senas 
Vincas kalbėjo apie ALDLD 30 
metų jubiliejų, atžymėjo orga
nizacijos svarbą bei kultūrinę 
pažibą su išleidimu 51 knygos, 
daugio brošiūrų ir įvairių la
pelių. Per 30 metų surengta 
maršrutai prakalboms, įvai
rūs kultūriniai parengimai ir 
tt. Senas Vincas paaiškino 
svarbą įsteigimo archyvo ir 
atsišaukė tam tikslui parinkti 
aukų. Surinkta $31.66.

Kalbėjo Margaret Cowl-Ka- 
valiauskaitė apie išlaisvintą 
Lietuvą, karą, Kryme įvykusią 
konferenciją. Jos kalba buvo 
suderinta punktualiai. Pradžioj 
jinai prisiminė, kaip ji įsitrau
kė į šį lietuvišką judėjimą ir 
įstojo į ALDLD. Prieš tai ir ji 
buvo religiniai tikinti ir visiš
kai nesuprato klasių kovos rei
kalų. Ji labai dėkinga tam, 
kuris praskynė jai kelią į šį 
real į visuomenišką veikimą už 
geresnį pasaulio žmonių susi
tvarkymą.

žmonių neperdaugiausiai bu
vo, nes daug žmonių susilaikė 
todėl, kad salė žiemos laiku ne
apšildoma ir daugelis žmonių 
pasigauna šalčius; net kalbėto
jai nenori važiuoti į šaltą salę.

Tai senoviška lietuviška ma
da : vienur išleisk, kitur skū- 
pėk. Archyvui aukojo sekan
čiai: po $1.00 •— E. Mulakiū- 
tė, P. Puodis, E. Merkienė, J. 
Tininis, M. Vogonienė, O. Mil
ler, B. Miller, E. Pildienė, T. 
Bačanskienė, R4 Merkis, Senas 
Vincas, A. Galkus, J. Kuržin- 
skas, A. J. Smitas, O. Kušlei-

Nashua Mill ir Jackson Mill 
katininės abi priklauso vienai 
kompanijai. Dirbtuvėse dirba 
4,412 darbininkų ir darbinin
kių. Gyvuoja CIO unijos 405 
lokalas. Didžiuma darbininkų 
priklauso, bet dar gera dalis 
prie unijos nepriklauso, jų tar
pe yra ir lietuvių. Tai labai ne
gerai daro tie, kurie prie uni
jos nepriklauso. Visi prie uni
jos priklausydami, turėtumėte 
geresnes darbą sąlygas ir ge
resnį užmokesnį, ir dabar jau 
geriau, nes gauname vieną sa
vaitę vikeišino su alga.

Šios katininės dirbtuvės jau 
gyvuoja virš šimtas metų, nie
kados pirmiau nemokėjo darbi
ninkams algą laike vakacijų, 
bet dabar su unijos pagalba tas 
jau iškovota, prie to gauna bo- 
nų, kas per metus vėl sudaro 
apie $30.

Dabar, sausio 28 d. komite
tas raportavo, kad pagal naują 
sutartį priedo bus jau 2 cen
tai nuo dolerio, kas sudarys 
didesnius priedus (bonus). Su
sirinkimas užtvirtino komiteto 
raportą. Bet kompanija labai 
spiriasi, yra nepatenkinta, o 
jeigu visi darbininkai priklau-

Mūsų smetoniškai gerbia
mi ponai ir ponios kartu su 
visokio plauko gerbiamais 
generolais pražiopsojo tokią 
puikią progą bolševikus su
mušti ir furjerį išgelbėti ir 
lietuvišką neprigulmybę pa
siimti. Ir da kas svarbiau
sia, tai kad jie būtų apsivai
nikavę pergalės vainikais.

Tik pamislykite, gerbiami 
ponai iš Keleivio ir Naujie
nų, kokis' jums būtų buvęs 
unaras, kada būtumėte mar
gavę vainikais apkabinti 
Maskvos ir Berlyno gatvė
mis! Čionai būtų jus pasiti
kęs jūsų numylėtas furjeris 
be kepurės ir jus sveikinęs. 
Visokio plauko plutokratai 
būtų barstę kvietkus po jū
sų kojų, kaipo didvyriams 
ir genijams. Pats ponas Hit
leris būtų metęs savo kepu
rę į viršų, šaukdamas: Va
lio už smetonizmą! Lai gy
vuoja smetoniška Lietuva 
su Smetona! O smetonizmo 
vardas būtų žaibo greitu
mu pasiekęs visą pasaulį. Li
na ras su garbe būtų sekę 
vienas paskui kitą.

Bet dabar tas viskas din
go. Vien tik todėl, kad mū
sų ponai nesinaudojo mano 
pastabomis.

Kiek laiko atgal aš buvau 
tas pastabas padaręs per 
Laisvę. Laisvė davė toms 
mano poniškoms pastaboms 
vietos visai veltui. Ten bu
vau nurodęs geriausius gin
klus ir tų ginklų išradėjus, 
atsieit, genijališką špygų 
redaktorių Stasį ir šveica
riško sūrio mauruotoją Pi- 
jūšą, tą amžiną bolševizmui 
ir komunizmui prapulties 
pranašą. Jiems buvo.pasiū
lyta, kad jie susiorganizuo
tų puikią ponų ir ponių ka- 
čergų armiją, šitokia armi
ja būtų lengvai apsidirbus 
su bolševikais.

Bet kur tau jie manęs pa
klausys. Jų poniškas una
ras jiems prie to neleido, 

sytų prie unijos, tai būtų ge
resnė vienybė ir kompanija tu
rėtų labiau skaitytis.

Taigi, dabar unija pradės iš- 
naujo vajų už darbininkų įsi
rašymą. Įsirašykite, kurie dar 
nepriklausote. Kompanija dės 
pastangų, kad susilpninus uni
ją. Atminkite, jeigu nebūsime 
visi organizuoti, tai kitą metą, 
.kada reikės kontraktas atnau
jinti, tai kompanija gali atsisa
kyti turėti reikalą su unija, sa
kys — jūs neturite visų darbi
ninkų pritarimo.

Taigi, draugai darbininkai, 
visi kaip vienas stokite į uniją, 
būkime apsivieniję. Atminkite, 
kad geriau būsime organizuoti, 
geriau bus dirbti, daugiau įgau
sime mokėti, geriau mokėsime 
savo reikalus apginti.

Unijistas.

Kaip mano moteris sako: 
“Jie velytų geriau pražūt, 
negu tokio farmeriuko pa
klausyti.” Girdi: “Prieš jų 
unarą. Ot, kada jiems duo
da patarimus tokie vyrai, 
kaip Pakštas, tai būna pata
rimai. Pakštas jiems pata
ria užsikabinti tarbas, prisi
pilti jas gintarais ir landžio
ti po dženitorių ofisus, mal
daujant jų, kad jie Lietuvą 
atimtų iš bolševikų ir ati
duotų smetoniškiems po
nams.”

Mano moteris toliau sa
ko: “Matai, Vincai, koki yra 
tie mūsų lietuviški ponai. 
Jie ne tik pražiopsojo pro-- 
gą, kas pikčiausia, kad jie 
pasirodė dvasios ubagais, 
lankydami dženitorių ofisus 
ir kyšius siūlydami. Tai di- 
d ž i a u s ia s pažeminimas 
mūsų ponstvai. Pirma dar ir 
aš maniau, kada nors būti 

I ponia, bet dabar jau sarma- 
tinuosi net su jais būti ma
toma.”

Dabar pažiūrėkite, ką da
ro tie bolševikai. Jie pasi
naudojo ta proga, apsigink
lavo tom “finų kačergom” 
ir žiūrėkite, kaip jie mūša 
furjerio armiją! Visas pa
saulis jiems rankomis plo- 
ja!

Dar kartą maniškė ant 
lietuviškų ponų sako: “Jie 
gali tik pliurpt ir ubagaut!”

W. G. Laskys

Kuriuo Keliu Eis Ame
rikos Mainieriai?
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

tų darbininkų pasižadėjimo 
nestrerkuoti ir kad kitos 
priemonės turi būti išnau
dojamos laimėjimui teisin
gų reikalavimų. Antras, 
mainierių unija turi prisi
dėti prie Darbo Federaci
jos ir CIO dėl pakeitimo 
valdžios politikos linkui al
gų, tai yra, kad ji leistų 
pramonei algas pakelti dau
giau, negu iki šiol buvo lei
džiama. Netenka abejoti, 
kad jeigu visi organizuoti 
darbininkai, griežtai prisi
laikydami pasižadėjimo ne
streikuoti, išvien reikalautų 
leidimo pakelti algas, anks
čiau ar vėliau valdžia nusi
leistų.

Visi organizuoti darbinin
kai ir visa pažangioji visuo
menė simpatizuoja mainie
rių reikalavimams. Tačiau 
tie darbininkai ir ta‘ visuo
menė yra įsitikinę, kad tuos 
reikalavimus daug daugiau 
progų laimėti griežtai pri
silaikant nestreikavimo po
litikos karo metu.

$50, šeši po $25, keletas po 
$10, reiškia anti-lietuviai, Lie
tuvos žmonių priešai stambiai 
aukavo, bet ne masės! Beje, 
Pivariunas sakė aukoja veršį, 
kuris gimė vasario 16 d. Kokis 
supuolimas! Ten buvęs.

4Frances Beaudoin

SOUTH BOSTON, MASS.

Metinis Bankietas
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa 7-tam Apskričiui

Sekmadienį,

Kovo - March
376 BROADWAY
Pradžia 5 vai. vakare

Koncertinę Programą Išpildys
IGNAS KUBILIŪNAS, ROBERTAS NIAURA, 
FRANCES BEAUDOIN (Kurgoniūtė), VYRU 

KVARTETAS, HELEN ŽUKAUSKAITĖ, akompanistė.

ALDLD švenčia savo gyvavimo 30 metų jubiliejų. 
Jo atžymėjimui yra rengiamas šis iškilmingas bankie
tas. Į jį suvažiuos draugės ir draugai iš visos Mass, 
valstijos, čia bus pagerbta D. Lukienė (Worcesterietė), 
7-to Apskr. sekretorė, kuri per 10 metų nuoširdžiai dar
buojasi šios organizacijos labui. Kviečiame visus daly
vauti. KOMISIJA. Ignas Kubiliūnas
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Būtinas Darbas

savo knygoj Patyrimas Nereikalingas

baro Kreipkitės I
dirba

Prisilaikoma WMC Reguliacijų

Prie Penicillin, Skiepų, Plazmos ir kitų 
svarbių produktų ginkluotoms pajėgoms

i pasakyta: 
rožančius su- 
liežuvis sulig

kita 
tam-

reiškia, .kad tu 
tai pašal-

Mes išrišime jūsų transportacijos problemas 
savo Personnel Ofise.

nieko, tarnavau 
pas dvarponį, —

Ketvirtadienis, Kovo 1, 1945

Lietuvių Vienybes 
Ardytojus

buvo spaudoj paskelbta, kad jie 
nors už penktuką būtų pasiun
tę drabužių Lietuvos žmonių 
pagalbai. Jie gi surinko labai 
daug drabužių ir pinigų. Kada 
Smetona su adv. Oliu buvo su
rengę sorkes Pittsburghe, ka
da už pačiupinėjimą Smetonos 
diktatoriškai kruvinos rankos 
turėjo mažiausiai mokėti $5, ir 
ten jie iš žmonių iškaulino $6,- 
000, taipgi Lietuvai šelpti, kaip 
jie sakė. Bet kas matė atskai
tą, ką jie tais pinigais šelpė? 
Kaip, atrodo, tai jie patys su
sišelpė . ..

Taip veikia jų “Lietuvių Ta- 
: ryba,” taip veikia ir “Bendras 
Fondas.” Tiesa, tarpe jų yra di
delė vienybė. Socialistas Gri- 

| gaitis ir klerikalas šimutis la
bai gražiai sugyvena, šimutis 

j vienoj sueigoj net į Grigaičio 
' barzdą pabučiavo, sakydamas: 
i “Pijušai, aš paskelbiau “Lie- 
tuvių Tarybą,” o tamsta pripa- 

I žink ją.” Na, ir jiems abiems ei
na ant naudos. Jie gavo pase

kėjų, tie renka iš lietuvių au
kas, neva Lietuvos žmonių pa
galbai, siunčia tiems 
o tie naudoja 'pinigus, 
išmano.

Gi Lietuvai Pagalbos 
Komiteto centras yra Brookly- 
ne, jo skyriai įsikūrė visose 
lietuvių kolonijose. Jie dirba 
rūpestingai ir teisingai be jo
kio atlyginimo. Jų atskaitos 
telpa spaudoj. Jų darbą visi 
gali sekti ir matyti. Jie jau yra 
pasiuntę septynius siuntinius, 
kiekvienas dešimčių tūkstančiui 
dolerių vertės. Lietuvoj siunti-1 
niai gauta, padalinta ir nuo 

^žmonių padėkavonės laiškai 
gauti. Tai gražus ir naudingas 
darbas.

Bet kaip į tą Lietuvos pagal-

PITTSBURGH, PA.
Lietuvos reikalais įvyko dis

kusijos sausio 28 d. Jas gali
ma skaityti pavykusiomis. Oras 
buvo prastas. Snigo, rodosi, 
kad žemė su dangumi sulipusi, 

įėjus į svetainę sutikau dis
kusijų rengėjus. Sakau: gal iš 
opozicijos niekas nebus?

F. Rogers sako: Mes pasiun
tėme “bendro fondo” komiteto 
nariams registruotus laiškus- 
kvietimus, kad jie diskusijose 
turi įrodyti, kad ir jie šelpia 
Lietuvoj žmones nuo karo nu
kentėjusius.

Mums besikalbant štai ir at- ‘ 
eina Količienė ir Gabaliauskie- 
nė. Reiškia, jau yra ir “ben
dro fondo” atstovės — opozici- į 
ja, galima diskusijas atidaryti.1 

LDS 8-to apskričio pirminiu-i 
kas J. Mažeika pakvietė publi-I 
ką susėsti ir paskyrė diskusijų 
tvarkos vedėju drg. F. 7 
gers, pagelbininku yra J. Ma-j! 
žeika, užrašytojais skiria Geo. j 
Urboną ir St. Ordą. Publika su 7 
diskusijų tvarka sutiko.

Drg. F. Rodgers užimdamas 
pirm, vietą pareiškė, kad dis
kusijose bus prisilaikoma tvar
kos: pirmu kartu kalba 10 mi
nučių, ta pati ypata antru kar
tu .kalba 5 minutes. Vengti po
litikos, kalbėti tik apie Lietu
vos žmonių šelpimą.

JONAS URBONAS. — Jis 
nurodo, kiek Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas su pagalba 
savo skyrių, per Russian War 
Relief, yra pasiuntęs į Lietuvą 
septynius kartus drabužių, 
muilo, medikamentų ir kitų, 
reikmenų. Siųsti dalykai yra 
pasiekę Lietuvoj žmones, mūsų 
brolius ir seseris, tam įrodymui 
turi nuo jų daug laiškų.

O kur “Bendro Fondo” į bos darbą atsineša klerikalai, 
siuntiniai? Programoj, jūs sa-' socialistai ir tautininkai? Pa- 
‘ - - . - drabužių I vyzdį matome čia ant vietos,

'kada Pittsburgh ir apylinkės 
komitetas sukėlė $3,000, nupir
ko Raudonajam Kryžiui “Sta
tion Vagon” už $1,500, o kita 
dalis pinigais buvo perduota 
per Povilą Rotomskį Lietuvai, 
parengime 1913 metais. Apie 
tai vietinė anglų spauda labai 
gražiai ir užginančiai atsiliepė. 
Gi klerikalas Gabaliauskas sa
vo redaguojamose “Lietuvių 
žiniose 
tuos, 
tikslams aukavo.
Gabaliauskas darė? Todėl, kad 
jam rūpėjo pakenkti Lietuvos 
žmonių pagalbai, sabotažuoti 
tas darbas, kenkti ir Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, daryti 
tą, ką Hitleris darytų.

Taigi aiškūs skirtumai tar
pe Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto ir taip vadinamo 
“Bendro Fondo,” todėl aš kvie
čiu visus lietuvius, nepaisant 
jūsų politinių ir kitokių įsiti
kinimų teikti pagalbą Lietuvos 
žmonėms per Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetą, nes jam 
pilnai pasitikiu.

F. RODGERS — Matote, 
Amerikoj lietuviai fašistai dar 
vis tikisi, kad jie ir jų sėbrai 
vėl valdys Lietuvą. Gabaliaus
kas turėjo paskaitą, tai per vi
są ją niekino Sovietų Sąjungą, 
Amerikos talkininkę, o prieš 

Nei vieno! barbarišką Hitlerį nieko nepa- 
nasakvta I sakė. Gabaliauskas įtikinėjo

kote, kad turite daug 
surinkę. Bet juos kas nors lai
ko kur-nors skiepuose kan
dims ėsti, o pinigus eikvoja 
hitlerinei agitacijai prieš de
mokratiją.

MARKŪNAS sako: Taip, 
mes turime daug drabužių su
rinkę, bet mes negalime jų pa
siųsti, nes Stalinas nepriima. 
(Publikoj kilo juokai. Kas tai 
sako: “Tai kodėl priima mū
sų?”)

J. MAŽEIKA — Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas 
jau yra pasiuntęs septynis 
siuntinius įvairių reikmenų pa
galbai Lietuvos žmonių. Jie pa
siekė savo tikslą. Matote, kad 
Stalinas tos pagalbos nestab
dė. (Publikoj plojimas).

J. MILIAUSKAS — Ameri
koj dalis socialistų, katalikų ir 
tautininkų apgaudinėja mažiau 
skaitančius spaudą lietuvius. 
Toki laikraščiai, kaip Naujie
nos, Draugas, Darbininkas, 
Dirva, Tėvynė nuolatos drabs
to purvais ant Raudonosios 
Armijos, kurios eilėse ir lietu
viai kovūnai kovojo už Lietu
vos išlaisvinimą.

Paskui jis skaito iš “Bend
rojo Fondo” atsišaukimo, kur 
prašo: “Duokite pinigų, duoki
te drabužių, nes vokiečiai iš 
Lietuvos išsikraustė ...” Su
praskite, būk hitlerininkai gra
žiuoju išsikraustė.
žodžio lapelyj nėra

ponams, 
kaip jie

Teikimo

iškoliojo veikėjus, ir 
kurie tiems garbingiems 

Kodėl taip

’V • > • » • < • ‘

drojo Fondo Komitetui,' prime
tama, kad mes drabužių ne- 
siunčiame į Lietuvą, pūdome 
juos skiepuose, tai kaip mes 
siusime tuos drabužius, kad 
Stalinas neįsileidžia Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus? Bet mū
sų komitetas su kunigų ir vys
kupų pagalba yra pasiuntęs į 
Lietuvą medikamentų už $12,- 
500. (O kur įrodymai?) Mažu- 
knos jau nėra, tai neturiu ir ką 
kalbėti. •

J. D. SLIEKAS — Man ro
dosi, kad šalpos fondai turėtų 
rūpintis vien tik šalpos, pagal
bos reikalais, bet ar taip yra? 
Laike Pirmo Pasaulinio Karo, 
mes,; amerikiečiai, aukavome, 
manėme, kad mūsų aukos pa
sieks Lietuvoj tuos žmones, ku
rie verti pagalbos. Bet tada at
sistojo ponas Yčas, kaipo vy
riausias Lietuvoj šalpos dalini
mo vadas, ir kada ateidavo su
vargęs, nuplyšęs žmogus pra
šyti pagalbos, tai Yčas klausė: 
“Tai ką gi tu turėjai pirma ka
ro ?’L

—- Ponuli, 
pas ūkininką, 
sakė žmogus.

—■ Na, tai 
nieko ir nenustojai, 
pos nereikia.

Taigi, Yčas iš Amerikos 
gautus drabužius pardavinėjo 
ir pinigus savaip naudojo. 
Amerikiečiai pasiuntė tris ka
rus makaronų Lietuvos žmonių 
pagalbai, bet ir juos Yčas už
grobė. Tai taip jie po Pirmo 
Pasaulinio Karo “šelpė” Lietu-

žmones. Nejaugi, ir “bend- 
fondas” mano elgtis, kaip 
elgėsi Yčas?

(Pabaiga Rytoj)

voj 
ras 
kad

So. Boston, Mass
ALDLD 2-ra Kuopa Veikia
Vasario 22 d. Lietuvių Lite

ratūros Draugijos 2-ros kuo
pos susirinkimas buvo skait
lingas. Kuopos delegatas iš 
Laisvės dalininkų suvažiavimo 
išdavė gerą raportą, tai pirmą 
syk mūsų kuopos istorijoje gir
dėjome apie Laisvės dienraš
čio dalininkų suvažiavimų ei
gą. Geras ir gražus dalykas, 
kad Laisvė taip demokratiniai 
tvarkosi.

ALDLD 7-to Apskričio ban- 
kietui surengti 2-ra kuopa dar
buojasi gana rimtai; moterys 
nusiskundžia, kad prie dabar
tinių aplinkybių su maistu 
daug reikia pasidarbuoti. Vie
nok, jos užtikrina, kad ban- 
kietas bus geresniu negu pa
prastai, nes bus įvairesnis val
giais. Programą pildys mūsų 
mylimiausi dainininkai: Ig. 
Kubiliūnas, R. Niaura, Fran
ces Beaudoin (Kurgoniutė) ir 
Vyrų Kvartetas; pianu akom
panuos Helen Žukauskaitė. 
Veikiausia dalyvaus visi aps
kričio komiteto nariai, nes vi
ce pirmininkas pranešė, kad 
jis raginęs apskr. sekr. šaukti 
komiteto posėdį parengimo 
dienoje iš ryto, kuriame daly
vaus ir LDS pirmo apskr. 
miteto nariai. Taigi svečių 
lės būti daug parengime, 
rengimas atsibus 376
Broadway, So. Boston, Mass., 
kovo 4 d., 5 vai. po pietų, pra
šome visų nesi vėluoti, tai tvar
kingiau visa programa išei
na. Vakarui pirmininkauti iš
rinkta S. Rainardas, arba ap- 
skrič. pirm. J. Karsonas bus.

Laukiama apskričio rengia
mų prakalbų maršruto, tam 
tikslui liko išrinkta komisija iš 
trijų, kaip tik kalbėtojas bus 
pranešta, tai ruošti didelį ma
sinį mitingą su dainų progra
ma ir 1.1

Kadangi šiemet chicagiečiai 
pagerbė L. Pruseiką jo 40 me
tų literatūrinio darbo sukak
ties proga, tai mūsų 2-ra kuo
pa, šiame susirinkime nutarė 
pasiųsti pasveikinimo laišką su 
dovanėle L. Pruseikai už jo 
kilnų ir nenuilstantį kultūros 
ir rašybos darbą. D. J.

ko- 
ga- 
Pa-

pasakyta, | sakė.
kad hitlerininkai tik per sun-‘ klausytojus, kad kaip tik Vo
kiąs ir kruvinas kovas buvo iš kietija bus sumušta, tai tuojau
Lietuvos išgrūsti, kad jie api
plėšė Lietuvą, kiek tik galėjo. 
Išeina, kad vokiečiai yra “džen
telmenai,” pagal “Bendro Fon
do” lapelio turinį.

J. K. MAŽUKNA, buvęs 
SLA vice-prezidentas, kalba 15 
minučių, nes jis turi apleisti 
diskusijas anksčiau. Jis aukoja 
$1 pasiuntimui drabužių ir sa
ko:

Aš pilnai užgiriu Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
darbuotę, nes aš matau laikraš
čiuose pilną atskaitą, o Lietu
vos žmonėms yra labai reika
linga tuojautinė ir greita para
ma. Taipgi, aš seku ir Bendro 
Fondo darbuotę, bet niekui’ ne

Amerika ir ; Anglija paskelbs 
karą Sovietų Sąjungai, greitai 
ją sumuš ir Lietuvą vėl Smeto
nos rūšies

Ir tokių elementų, kaip Ga- 
baliauskas, Amerikoj yra ir 
daugiau, žinoma, toks jų sam
protavimas yra vienas iš kvai
liausių. Raudonoji Armija kru
šnia vokišką fašizmą. Pasaulis 
daug nukentėjo. Demokratija 
išvien su Sovietų Sąjunga sie
kia sunaikinti fašizmą ir duoti 
pasauliui laisvę ir taiką, o Ga- 
baliausko tipo elementai nori 
naujo pasaulinio naikinimo, 
bet jie to nesulauks. (Ploji
mas) .

K0L1CIENĖ — Mums, Ben-

fašistams atiduos.

DZŪKELIO RAPORTAS
Kiek laiko atgal, vienoje lie

tuviškoje užeigoje sėdėdama, 
daili teta prie stiklo alaus pa
sišaukė mane prie savo staliu
ko ir kategoriškai pareiškė:

— Klausyk, Dzūkeli, tu dau
giau su visokiais dalykais ap
sipažinęs, pasakyk tu man, ar 
tas drapanas jau pasiuntė, ką 
mes andai bažnytinėje sa'lėje 
tiek daug surinkame? ...

—Pagal visuš davinius, aš 
Jus, miela leidujke, užtikrinu, 
kad tos Jūsų aukautos drapa
nos, čeverykai, skrybėlės ir kit- 
kas randasi gražiai sukrauti 
vienoje didokoje salėje, po ant
rašu: 101 Grand. St., Brookly- 
ne. Ir užtikrinu, kad jų niekas 
ten nepavogs, jeigu tik žiurkės 
ir kandžiai jų pirmiau nesuės.

— Oi Jėzau, Marija!... Ir 
tų drapanų dar niekas nepa
siuntė į Lietuvą!?... Tai ką 
tie žulikai mano!? Oi tu Vieš
patie . .. tai ir mano mergaitės 
tas šilkines išaugtines sukneles 
“bečiu” kandys ėda?...

— Galimas daiktas, — jai 
pastebėjau.

— Tai ot, tau ir Kristaus 
įpėdiniai ir teisybė! . . .

Ir leidukė pabaigus stiklą 
alaus gerti, pradėjo net strup- 
čiodama verkti.

—Gaila man Jūs, leiduke,— 
aš jai tariau, — bet aš šiame 
klausime nieko Jums negaliu 
gelbėti. Siųskite susiorganizavę 
•protestus savo vadovybei, gal 
ir atkreipsite tų ponų atydą.

Numirėlis, Gesas ir Pinigai
Kuomet kalbama apie karo 

frontus, kad galįs pradėti prie
šas gesą naudoti, tai pas mus 
vienas “smarkus” vyrukas jau 
išbandė tą “receptą.” Ir rezul
tatai buvo puikus. Tas vyru
kas jau kapinėse ilsisi.

Kad tas žmogus pakvėpino 
gesą ir “nuvažiavo pas Abra
omą” —■ niekas jam to “raido” 
nepavydi. Bet tik gaila Jaunų 
Vyrų Draugijos pinigų, ku
riuos jis išsikrapštė iš bankų 
prieš paėmimą geso.

Aną vakarą viena teta bu- 
černėje pasakojo:

r • KJ , J 
■J**""***"

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas voselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

“Mes su savo vyru abu ei
nam į bažnyčią, ir spaviednės, 
kaip kad doram katalikui yra 
reikalinga, bet aš vis keistai 
žiūriu į tuos žmones, kurie 
nuolat stovi prie bažnyčios du
rių apsikarstę rožančiais, nu
duodu esanti pasišventusiais 
kankiniais.”

Rygiškių Jono, Lietuvių Kal
bos Gramatikoj 
“Jeigu žmogaus : 
lig kelių — tai 
žemei.”

Petras Cvirka
“Žemė Maitintoja” sako:

“Kada žmogus nuolat vienoj 
rankoj rožančių laiko, tai 
ranka velnią už uodegos 
po.”

Frankis anądien prie 
frentams pareiškė:

“Mūsų Alekas už baro 
dūsaudamas, o Charlis nunešė 
Draugystės pinigus tūpauda- 
mas.”

Amžiną atilsį mirusiam vie
nam Brooklyn© senberniui po
etui, kuris kartą išsireiškė: 
“šioje gadynėje nevieryk nie
kam, net nei savo rankom, 
štai, atsiguli žmogus, pasidedi 
ranką po galva, — pabundi — 
jau ranka ant pilvo ...”

Tai šitokius ir panašius išsi
tarimus šiandien gali girdėti 
tarpe Bridgeport© lietuvių, 
kuomet jie kalba apie nusižu- 
džiusį dievobaimingą Charlį. . .

Dabar kai kurios draugystės 
pradeda apsižiūrėti su savo at
sakom ingais vadais,
tiek daug pasitikėjimo, 
kad buvo su J. V. 
ku, Charliu.

Kalbant

Nebus 
kaip 

D. pirminin-

* 
apie
giedrėja, sniegas

*

Pajūrį.
Jau dienos 

tirpsta; Bridgeport© svietelis 
vėl trauks į pajūrį; vėl bus vi
si pajūryj suoliukai užimti.

Lietuviai irgi susirinks vėl į 
gražias grupeles ir leis laiką 
po medžiais prie staliukų. Bet 
jų tarpe jau pasigesime vieno 
asmens — Igno Vaitiekūno . . .

Well, Igno Vaitiekūno vieto
je rasime Frankį žilaitį. žilai- 
tis yra pakviestas dirbti tą pa-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

MERGINOS - BERNIUKAI

LEDERLE LABORATORIES, Ine
Middletown Road, Pearl River, N. Y.

tį darbą, kurį dirbo Ig. Vaitie-] Maskva. — Soviet jėgos 
visuose frontuose vas. 25 d. 
sunaikino bei sunkiai suža-

'Dzūkelis. lojo 125 vokiečių tankus ir

kūnas.
Pas žilaitį gal nerasime lai

kraščių, bet jis papasakos vi
siems gražių juokų. .

nušovė 31 jų lėktuvą.
1 ji

Corregidor saliukėj jan
kiai nukovė jau 3056 japo- i Rusai perėjo Neisse upę, 
nūs; baigia ją užimt. 153 myl. nuo Berlyno.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
TeL 8-6723.

1

■

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tei. Virginia 7-4499.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
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

r

NOTARY 
PUBLIC

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

r','.", r

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

Telefonas EVergreen 7-1661

TELEPHONE
STAGG 2-K04b

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdėslo valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų Šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1
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1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

(Jsist. 28 m.)

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



Ketvirtadienis, Kovo 1, 1945

Naciai Išžudė Lietuvos
Tarybinius Naujakurius

Vokiečiams okupavus Ta
rybų Lietuvą, buožės ilgai 
slėptą darbo valstiečiam pa
giežą parodė visu žiaurumu. 
Ypač žiaurūs darbo valstie
čių žudymai buvo Suvalki
joje. Dabar nerasi Suvalki
joj kaimo, kuriame buožės 
nebūtų nužudę kelių nauja
kurių. Nerasi kaimo, iš ku
rio, buožėms įskundus, ne
būtų išvežta žmonių į vokiš
kąją katorgą.

Padovinio kaime (Liudvi
navo valsčiuje) buožės Vale
vičiai, Vasiliauskas, Lopata 
su stambiu žemvaldžiu 
Montvila priešakyje pirmą
ją karo dieną žiauriai išžu
dė šio kaimo naujakurius. 
Vienas iš jų likęs gyvas, bet 
7 kartus sužeistas, Jonas

Devyni Rumunijos Mi
nisterial prieš Bu

delį Premjerą
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ir karaliaus palociuje Bu- 
chareste, nušovė ir sužeidė 
daugelį piliečių, kurie praei
tą šeštadienį Buchareste su
sirinko į ramią demonstra
ciją ir pasiklausyti ministe- 
rių Parascanu ir Radacea- 
nu kalbų, — kaip kaltina 
devyni minimi ministerial.

Rumunijos fašistai, po to 
krašto išmušimo iš karo, 
mėgindami apsimaskuot, pa
sivadino valstiečių partijos 
nariais arba liberalais, o da
bar jie vėl pakėlė galvas ir 
atvirai išstojo prieš demok
ratines jėgas.

Pirmadienio vakare įvy
ko demonstracijos visuose
Rumunijos kampuose prieš; 
premjero Radescu valdžią. | 
Demonstrantai reikalavo i 
naujos, demokratinio fronto į 
valdžios.

Rumunų Karalius Svarsto 
Ministerių Pakeitimą

London. — Pranešimai iš 
Rumunijos sako, kad jos ka
ralius Mykolas tarėsi su va
dovaujančiais armijos kari
ninkais ir kitais politikais a- 
pie naujo ministerių kabine
to sudarymą.

Darbininkų Nurodymai Su
taupė Milionus DoL Laivynui

Washington. — Civiliai 
darbininkai ir tarnautojai 
davė 48,460 nurodymų, kaip 
pagerinti, pagreitinti bei 
papiginti laivynui atlieka
mus darbus; 8,420 iš tų nu
rodymų buvo priimti ir jau 
sutaupė 30 milionų dolerių, 
kaip pranešė Jungtinių Val
stijų laivyno departmentas.;

CIVILIAI VOKIEČIAI UR
MU BeGA

Erkelenz, Vokietija. — 
Tūkstančiais bėgdami nuo 
žygiuojančių pirmyn ameri
kiečių, civiliai vokiečiai net 
kelius užkemša.

SMŪGIAI JAPONŲ LAI
VAM IR LĖKTUVAM
Washington. — Penktojo 

ir Trečiojo Amerikos laivy
nų jėgos nuo 1944 m. gruo
džio 1 d. iki šiol sunaikino 
bent 1J>1O Japonijos lėktuvų 
ir 187 laivus.

Bubnys štai ką pasakoja a- 
pie tas žudynes.

Sekmadienį, prasidėjus 
karui, šie buožės ginkluoti 
lazdomis, kiti pistoletais, ė- 
mė siausti apylinkę. Pirmoji 
šios gaujos auka buvo pas 
Montvilą visą amžių dirbęs 
kumečiu tarybinis naujaku
rys Lietuvininkas.

Gauja Lietuvininką rado 
ant Dovinės upės kranto 
meškeriojant. Buožė Mintvi- 
la jį pasišaukė: “Eikš, aš 
tau sumokėsiu algą!” (Jis 
buvo jam nesumokėjęs už 
anksčiau dirbą laiką). Lie
tuvininkas, nieko blogo ne
galvodamas, numetęs meš
kerę, priėjo artyn. Buožės 
paleista kulipka jam suaižė 
galvos kiaušą.

Naujakurys buvo nužudy
tas tik už tai, kad tarybinė 
žemės komisija buvo per 
buožės lauką išvedus kelelį į 
Lietuvininko gautąjį sklypą, 
ir dar pastarajam buožė bu- 

;vo skolingas pinigų.
Čia pat, prie Dovinės til- 

I to, nuo tų pačių galvažudžių 
; rankos žuvo trys broliai ta
rybiniai naujakuriai: Jo
nas, Juozas ir Vytas Urbo
navičiai. Šaudydami jie re

ikė: “Mes jus aprūpinsime 
i žeme!” Tarybinį aktyvistą 
I Petra Katilių, nusivarę į 
Montvilos klėtį, nužudė ir, 
parišę už kaklo grandinę, 
nuvilko į Padovinį. Po kelių 
dienų jį rado su išbadyto
mis akimis upės vagoje. Kū
ne buvo žymu peilių ir laz
dų smūgiai.

Mirtinai, sužeistas į galvą 
buvęs šios apylinkės vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
Antanas Žukauskas nubėgo 
į Skrynupių kaimą, esantį 
už kelių kilometrų, ir ten 
mirė.

Susitikę Joną Bubnį, čia 
pat ant kelio sušaudė, palei
sdami tris kulipkas'. Po kiek 
laiko, šiam pradėjus rodyti 
gyvybės žymes, paleido dar 
keturias kulipkas. Pasibai
gus šoviniams, sudaužė ak
menimis ' galvą, padarydami 
aštuonias žaizdas, įmetė į 
pakelėje esančius rugius ir 
nuėjo.

Visas kruvinas Bubnys 
pavakarėje atsigavo. Jis 
šliaužte nušliaužė pas neto
liese gyvenantį kaimo tro
belninką Kielių. Čia gavo 
pirmą pagalbą. Kieliui pra
nešus, atvažiavo komjau
nuolis Brokevičius ir, rizi
kuodamas patekti į buožių 
rankas, nuvežė jį į Liudvi
navą pas gydytoją, bet gy
dytojui atsisakius gydyti, 
nuvežė į netoliese esančias 
Palių pelkes, kur, jo ir kitų 
slaugomas, Bubnys pasveiko 
ir visą laiką partizanavo.

Sužinojęs apie tai, buožė 
Montvila Brokevičių perda
vė vokiečių gestapui, kur, 
pakankinę dvi savaites, pa
starąjį sušaudė.

Tokia yra žiauri tikrovė, 
parodanti tikrąjį buožės vei
dą. Verkiančios sušaudytų
jų žmonos ir apiplyšę vai
kai, visą vokiečių okupaci
jos laiką kentę pasityčioji
mus yra šių faktų Liudinin
kai.

Dabar nusikaltėliai pabė
go paskui savo globėjus, į 
visų nusikaltimų lizdą —Vo
kietiją. Jų žemė paimta į 
valstybinį žemės fondą ir 
bus išdalinta aktyviems ko
votojams prieš vokiškąją o- 
kupaeiją.

J. Gaisrys.
Po premjero Churchillo 

raporto apie Krymo konfe
renciją, londoniškiai lenkų 
valdininkai vėl murma, kad 
Lenkija ten buvusi “parduo
ta Sovietam.”

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

Kovo 4 d., 1 vai. dieną YMHA sa
lėje, Ferry & Walnut gątvės. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti susirin
kime. — Evelyn Farion, sekr.

(50-51)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
LINDEN, N. J.

Kovo 4 d., Lietuvių Laisvės Par
ke, 4 vai. dieną įvyks puikus paren
gimas. Bus kalbėtojų ii’ dainininkų. 
Pirmą syk dainuos naujas Lindeno 
Moterų ir Merginų Choras, vad. Jo
kūbui Stukui. Karo Bonai taipgi 
bus parduodami. Kviečiame daly
vauti. (50-51)

ELIZABETH, N. J.
Elizabctho - Linden ir apylinkės 

mezgėjų grupės susirinkimas įvyks 
kovo 4 d., 6 v. v. LP Kliube, 408 
Court St. Draugės, dalyvaukite, tu
rime daug svarbių darbų nebaigtų. 
—L. S., sekr. (50-51)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr. susi

rinkimas įvyks kovo 3 d., 7:30 v.v., 
Lietuvių Salėje, 315 Clinton SI. Šis 
susirinkimas gana svarbus, tad pa
geidaujama, kad visos narės daly
vautų. Nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti. — O. Girnienė, sekr.

(50-51)

WORCESTER, MASS.
Lietuvai Paramos Teikimo Kom. 

narių atydai. Kovo 4 d., 11 vai. ry
to, 29 Endicott St. įvyks Kom. 
svarbus susirinkimas. Prašome vi
sus dalyvauti. Taipgi prašome pa
šalinius draugus-ges, kurie galite 
Komitetui padėti darbe, bei duoti 
patarimų, ateiti į susirinkimą, pri
sidėkite prie šio didelio, svarbaus ir 
gražaus darbo. (50-51)

HUDSON, MASS.
Moterys rengia parę. Kovo 4 d., 

3:30 vai. dieną, L. P. Kliubo salėje, 
17 School St. Paminėjimui pasau
lio darbininkių Moterų Dienos. Tu
rėsime valgių ir visokių gėrimų. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvaut. — Rengėjos. (50-51)

GRAND RAPIDS, MICH.
Grand Rapds Karių Motinų Kliu- 

bas rengiasi apvaikščioti Tarptauti
nę Moterų Dieną, rengia puikų kon
certą. Kovo 4 d., Liet. Sūnų ir Duk
terų Draug. Salėje,’ 1057 Hamilton 
Ave., N. W. Įžanga 50c (su tak-, 
sais). Durys atviros 7 v. v., progra-1 
mas prasidės 7:30 v. v. Iš Čikagos į 
atvyks dainininkės A. Kenstavičienė 
irt K. Abekienė. Dainuos vietiniai, 
Mr. ir Mrs. Puzarai; grieš smuiko 
solo Alice L. Strong, akomp. Bar
bara Simmerman. Koncerto akom- 
panistė Mrs. Mary Salatka-Zalėnai- 
tė. Taipgi kalbės Vilnies red. štabo 
narė J. Skeberdytė. Prašome visų 
dalyvauti. (50-51)

HARTFORD, CONN. *
Labdaringas vakarėlis su pamar- 

ginimais, rengia ALDLD Moterų 
Kliubas. Kovo 4 d., 3 vai. dieną. 
155 Hungerford St. Įžanga 75c (su 
taksais). Pirmą syk sulos veikaliu- 
ką PRAKEIKSMAS, vaizduojant 
Lietuvoj atsitikimą. Lošėjai deda 
Visas pastangas atlikti kuo geriau
siai. Bus ir kitų pamarginimų. Tu
rime užkandžių ri gera orkestrą 
gros šokiams. Kviečiame visus da
lyvauti. Pelnas skiriamas A. R. 
Kryžiui ir LPT Komitetui. — Kom.

(50-51)

i PATERSON, N. J.
Svarbus lietuvių susirinkimas ir 

prakalbos, Kovo 4 d., 3 vai. dieną, 
62 Lafayette St. Kalbės Antanas 
Bimba, Laisvės red. štabo narys. 
Įžanga veltui. Kviečiame dalyvau
ti, išgirsti apie pasaulinę situaciją; 
apie nuo karo nukentėjusios Lietu
vos reikalą ir Amerikos lietuvių vie
ningo veikimo svarbą Lietuvos at- 
budavojimui. Taipgi ir kitų svarbių 
dalykų. Rengėjai — LLD 84 kp. ir 
LDS 123 kp. Įžanga veltui. (50-51)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. ir LDS 14 kp. 

susirinkimas įvyks Kovo 1 d., 8 v. v. 
Rusų salėje, 61st St. Prašome narių 
dalyvauti susirinkime, taipgi nepa
mirškite užsimokėti duokles. Atsi
veskite ir naujų aplikantų. — V. 
Karlonas.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks Kovo 4 d., 2 vai. dieną, 15-17 
Ąnn St. Malonėkite dalyvauti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptari
mui. Taipgi prašau visų užsimokėti 
metines duokles, nes jau laikas tai 
atlikti. — V. W. Zelin. (50-51)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

Kovo 4 d., ■ 5 v. v., 407 Lafayette 
St. Dalyvaukite visi, kurie norėsi
te, gausite Vilnies Kalendorių. 
Taipgi atsiveskite naujų aplikantų 
įrašymui į organizaciją. — A. Jo- 
ęis, fin. rašt. (50-51)

MONTELLOTMASS.
ALDLD 6 kp. rengia draugišką 

parengimą, kuriame bus atžymėtas 
mūsų organizuotas veikimas nuo pat 
pradžios kuopos susitvėrimo. Bus 
šokių muzika, valgių ir gėrimų. 
Prašome dalyvauti. Įvyks Kovo 3 
(L, 7 v. v. L. T. Namo apatinėj sa
lėje, įžangos nėra. — Kom.

(50-51)

BAYONNE, N. J.
Pirmą sykį Bayonne! Trys pui

kiausios filmos. “LENINGRAD MU
SIC HALL” — "THE WORLD WE 
WANT TO LIVE IN” ir apie LIE
TUVĄ. Bus rodoma sekmadienį ko
vo 4 d., Labor Lyceum, 72 West 
25th St. Įžanga 46c; taksai 9c; viso 
p5c. Salės durys adaros 7 v. v. Ro
dymas prasidės 8 v. v. Kviečiame 
Vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
hepraleiskite progos. — ALDLD 212 
kp. Reng. Kom. (50-51)
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRA!

Patyrę Ar Be Patyrimo

Paprasti Darbininkai—Džianitoriai 
Yra Būtinai Reikalingi

pas
WRIGHT AERONAUTICAL
PUIKIAUSIA ALGA IŠSINEŠIMUI 

Bonai Už Darbą — šiftų Bonai 
JŪS GALITE UŽDIRBTI— 
$46.80 už 6—Dienu Savaitę 

$61.20 už 7—Dienų Savaitę
Nesivelinkite Kreipkitės šiandien

WRIGHT
AERONAUTICAL CORPORATION 

(Division of Curtiss-Wright Corp)
1560 Broadway 376 E. 149 St.
Manhattan Bronx

PRISILAIKOMA WMC REGULIACIJŲ-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ingtone. Suskridę generolai be 
armijos ten gėrė ir ūžė keletą 
naktų. -

Pas juos buvę net du labai 
aukšti valstybės department© 
pareigūnai. Jiems jie pritarę 
ir juos užtarę. Dar kartą šimu
čiui ir Grigaičiui buvus paža
dėta Lietuva!

Bet tų pareigūnų, pavardžių 
neskelbia. Ko bijo? O gal tik 
valstybės department© dženi- 
toriai buvo pas žadeikį krup
niko išsigerti ir dabar bijo, 
kad jų viršininkai nesužinotų?

PRANEŠIMAI
Iš KITUR
NASHUA, N. H.

Šeštadienį, 3 d. kovo įvyks 3-jų 
kuopų susirinkimas, 7:30 v. v., 
168 Main St. Pirmiausiai bus Lietu
vos Pagelbos Teik., reikalas. Prašo
me visus Komiteto narius dalyvau
ti, nes reikės pagerinti šio Komiteto 
reikalus, negali būti kaip kad da
bar, vienas ateina, kitas sykį ir tt. 
Reikia tą darbą varyti toliau, nes 
mūsų pagelba labai reikalinga Lie
tuvos žmonoms. Tad dalyvaukite vi
si, atsiveskite ir naujų narių. — 
Valdyba. (49-50)

HAVERHILL MASS.
Ketvirtadienį, i kovo 1 d. įvyks 

svarbios prakalbos. Kalbės Otis A. 
Hood. Taipgi bus rodomi kalbanti 
judžiai MASHENKA, tai demokra
tiška filmą iš rusų karės fronto. 
Įvyks Lenkų i Tautiškam Name, 
Washington St., 7:30 v. v. Kviečia
me visus dalyvauti. Rengia I-Iaver- 
hillio Komunistų Kliubas? — Senis.

PARDAVIMAI
Parsiduoda labai graži farma su 

saliūnu, upelis vingiuoja per lauką, 
namas labai geras su gražiais kam
bariais. Applegarth Hotel, Apple
garth & Prospect Plains Rd., 
Hightstown, N. J. Telefonas Hights
town 135-R-l. (48-53)

Vardai Mosčiy, ir Nuo 
Kokiu Ligi; Pagelbsti

No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—Šita mes
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus 
neturi dantų, kad smegenis nesvei
kos, .vartok šitą mostį, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

^iaina—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as dn application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo. Šita mostis maloniai šil
do ir prašalina j įvairius skausmus.

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
das, Skaudėjimu ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, fnuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25
No. 4. M. J. SyiLPA’S New Disco
very—Salve for Poison Ivy. šita 
mostis prašalina įvairius niežėjimus 

nuo Poison Ivy.
Kaina—$1.25 už 2 onciis, 

Mano antrašas:

ir

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta A.
HARTFORD, CONN.

Vietiniam—68 Putnam St.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DAIRY MANAGERS 
DAIRY CLERKS 

GROCERIŲ MANADŽERIAI 
GROCERIŲ DARBININKAI 

VAISIU MANADŽERIAI 
VAISIŲ DARBININKAI 
MĖSOS MANADŽERIAI 
MĖSOS DARBININKAI 
TROKŲ CHAUFFEURS

SANDELYJE VYRAI 
Kreipkitės Penktadienio ir 

Šeštadienio rytais nuo 9-12 A. M.
UNIVERSAL FOOD 

MARKETS
173 SUSSEX ST., 

JERSEY CITY, N. J.
. __________________________ (52)

REIKALINGI OPERATORIAI PRIE GERES
NES RŪŠIES DRABUŽIŲ. GALI UŽDIRBTI 

IKI $3 I VALANDA- 
NEWMAN & BLACKMAN 

265 WEST 40TH ST., CITY 
_______________________________________  (50

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c J Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Puse 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71«/2c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St. 
Canarsie Linija.

(53)

DARBININKAI
60c į Valandą Pradžiai 

Consolidated Edison Company 
Kreipkitės nuo Pirmadienio iki Penktad.

MAIN OFFICE — ROOM 224
4 Irving Place, Manhattan

(52)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

 (56)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(51)

Vyrai Vidaus Ruošai
DIENĄ AR NAKTĮ
54 VALANDŲ SAVAITĖ $34.44

Puikus aukštos rūšies viešbuti?.
Kreipkitės tik tie, kurie pasitenkinate 

savo darbu.

KREIPKITĖS: MR. SJOBERG

PRINCE GEORGE HOTEL
15 East 27th St. New York.

(52)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PORA
DŽIANITORIUS IR PATI

Pastoviai, patikimas vyras grupei iš 6 šeimų 
anartmeuūjnio namo. Aprūpinimai ir ant 
ant ■tuitrų lubų 4 kambarių rūmai suteikiama. 
Turi suprasti apie pečių ir atlikti Ąedjdelius 

pataisymus.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

• TELEFONUOKITE
DELAWARE 3-6227.

(50)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
DALIAI LAIKO RAŠTINES DARBAS 

Didelė Insurance Kompanija 
Pritaikoma valandos 

High School studentėms.
LINKSMOS APLINKYBĖS

PUIKIAUSIA ALGA 
4-TOS LUBOS 

80 JOHN STREET, 
NEW YORK CITY.

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas

PASTOVŪS DARBAI HIGH 
SCHOOL BAIGUSIOMS

Dideliame wholesale 
grosery kompanijos ofise

5 DIENŲ SAVAITĖ

CHICKERING 4-1100
Extension 66.

(52)

MERGINOS-MOTERYS
Būtinai! Skubiai! 

Kritiškas!! Karinis Darbas 
MAŠINŲ OPERATORĖS 

Patyrimas nereikalingas. 
PILNO LAIKO DARBAS 
48 VALANDŲ SAVAITE 

3:30 IKI VIDURNAKČIO
Atsineškite gimimo certifikatą ir 
kreipkitės į U.S.E.S., 600 Bloomfield 

Ave., Bloomfield, N. J., ai' į
Eastern Tool & Mfg. Co. 

129 BLOOMFIELD AVE. 
BLOOMFIELD, N. J.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių 
w(52)

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME, 
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC 

SUPPLY CORP.
585 HUDSON ST., N.Y.C. 

(Bile West Side Subvė iki 14th St.l 
PATOGU IR Į HUDSON TUBES.

(56)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAS, APTARNAUTOJAS 
Aukštos klasės apartmentui.

Apmokamos vakacijos.
71 Washington Square Soupi.

GRAMERCY 5-9812.
(52)

REIKALINGI
MEDŽIO KRAUSTYTOJAI

BŪTINA PRAMONE 
NUOLATINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI JEI 
PAGEIDAUJAMA

40 VALANDŲ SAVAITE
J. GIBSON McILVAIN CO.

58TH & WOODLAND AVĖS.
PHILADELPHIA, PA.

(50)

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY

N. Y. DOCK CO.
GALE MONTAGUE ST.,

BROOKLYN, N. Y. I
(55)

Penktas puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

T YPPISTS—N UOLAT
Gerai Stovinti Textile Organizacija 

GERA PROGA
35 VALANDOS — 5 DIENOS 

$28 PRADŽIAI 
SKAMBINKITE CORTLAND 7-0700 

Extension 122.
(52)

MERGINOS—OFISO 
DARBININKĖS

Bepa tyrimo
Gera Alga. 5 Dienų Savaitė

JONAS SHOPPES
71 W. 23RD ST.

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Mokinės Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS
BŪTINOJ PRAMONĖJ

KREIPKITĖS
American Can Company

Deleware Ave. & Palmer Str.,
PHILADELPHIA, PA.

(52)

STENOGRAFĖ
SUAUGUS

5 DIENU SAVAITE 
Alga Apie $32 Pradžiai 

NUOLAT.
Rašykite

Box 302—20 W. 43rd St., 
New York City.

Kambarių Tvarkytojos
DIENĄ AR NAKTĮ

Maudynių Tvarkytojos 
t 45 VALANDŲ SAVAITĖ 

$24.83.
Puikus aukštos rūšies viešbutis.

Kreipkitės tik tos, kurios pasitenkinate 
savo darbu.

KREIPKITĖS: MRS. LAWES

PRINCE GEORGE HOTEL
15 East 27th St. New York.

(52)

MERGINOS
ABELNAH FABRIKO DARBUI

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(51)

RAŠTININKĖS 
FILE RAŠTININKĖS 

TYPISTS
Šiek-tiek suprantančios 

Stenografiją.
IBM OPERATORĖS 

Insurance casualty and fire. 
GEROS VALANDOS

KREIPKITĖS ANT 14-TŲ LUBŲ
1 PARK AVE., N. Y. CITY, 

(prie 33rd St.)
(52)

MERGINOS ir MOTERYS
Micruoti materiją. pervytiiojimui Užbaigtas 
Materijas ir markiuoti lakelius. 5 Dient] Sa

vaitė. Gera Alga. Geros Darbo Sąlygos.

1412 Broadway, 4-los lubos 
Personnel Department.

(51)

TYPISTĖ
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos
Bonai Prisideda Prie Algos!

PROGA PAKILIMAMS
30 ROCKEFELLER PLAZA 

47>tos Lubos
(X)
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Parengime Raudonojo Kryžiaus Naudai Atlikime , * 
Savo, Kaipo Amerikiečio, Pareigą!

“IDANT DAUGIAU NOSU PO KARO GY 
VI IR SVEIKI GRĮŽTUME NAMO”

Jonas Ormanas, esąs kur kelis numerius porą syk 
nors Anglijoje, rašo Laisvės vaitę 
redaktoriui:

JOHN ORMAN

ir tie, naujausi, 
apie mėnesio senumo, o 
dar senesni. Bet, nors 
senos 
t is 
kaip 
j ūsų 

Su

į ša
bu na 
daug 

žinios
, kai kada pats laikraš- 
apiplyšęs, bet jaučiuos, 
namie, kai skaitau apie 
veikimą ir pastangas, 
geriausiais linkėjimais. 

John Orman.

Maspeth, L. I
su- 

drau-

Rusų Salėj, 61 
Jiems “parę” 
gerus darbus, 
kuo geriausia

Anglija, 12 d. sausio, 
Roy M i žara 
427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

194

Gerbiamas Drauge:
Man labai linksma girdėti, 

kad viskas einasi labai gerai 
su Laisve. Manau, kad kai ka
ras pasibaigs, dalykai bus dar 
geresni. Laisvė, galima sakyti, 
iš lietuvių laikraščių, daugiau
sia kovoja už laimėjimą karo 
prieš pasaulio pavergimą, ir 
prieš nacizmą ir fašizmą, abel- 
nai pasaulyje ir, ypatingai, 
lietuvių tarpe. Todėl, man la
bai būtų smagu dalyvauti šė- 
rininkų suvažiavime, bet tuom 
tarpu esu kitur užimtas ir ne
galėsiu pribūti. Atiduokite ma
no linkėjimus šėrininkams.

Mūsų kova nėra tiktai tų j

Rusų kliubietes draugės 
ruošė suprizo “pare 
gams Jablonskiam. Ji atsibuvo 
17 d. vasario, 
St., Maspeth. 
paruošė už jų 
Jie darbuojasi
dėl visos darbininkiškos žmo
ni j os.

Jų pagarbai suruošimą puo
tos parėmė visos kartu vei
kiančios Maspethe organizuo
tos grupės, tai rusų, lenkų, iš 
Ridgewoodo vokiečių ir lietu
vių grupė — Kalvaičiai, Lau
kaičiai, Kauliniai, Cedronai, V. 
Karlonas. Publikos buvo su 
virš 130. Kožnos tautos žmo
nės kalbėjo keletą žodžių ir 
dėkojo draugam Jablonskiam 
už jų gerus darbus. Draugas: 
Laukaitis, mūsų visų žinomas, 
pasakė rusų kalboje padėka- 
vonę nuo mūsų Maspetho or-[ 
ganizacijų arba abiejų kuopų.

V. Karlonas.

Tarp Lietuvių
Mrs. Stalionienė, 889 

mont Avė., buvo gana 
kiai susirgusi, bet šiomis 
nomis jaučiasi jau kiek geriau.

Bel-
sun- 
die-

kurie esame ginkluotose jėgo- Linkiu jai greit sugrįžti i pil- -w • v • i • !se. Mums geriau čia sekasj, 
kada jums namie geriau seka-! 
si. Jūs daugiau ginklų prida
rote, mums lengviau kovoti. 
Jūs mums siunčiate savo krau-i 
ją, kad mes, kurie kovoje su- 
sižeidžiame, sveiki grįžtume 
namon. Jūs perkat bonus, kad 
nebūtų stoka ginklų, žodžiu, 
tai mūsų visų karas. Tęskime 
ji iki galo — kad iki atei
nančio suvažiavimo būtu karas 
laimėtas. Mūsų, nors kaipo 
pavienių, atrodo mažos pa
stangos, bet mušant į tą patį 
tašką kartu su milijonais ki
tų, pagreitins karo laimėjimą,

Todėl smarkiau gaminkime 
ginklus, pirkime daugiau bo- 
nų, kovokime smarkiau prieš 
mūsų priešus ir aukokime 
daugiau kraujo Raudonajam 
Kryžiui, idant daugiau mūsų 
po karo sveiki ir gyvi grįžtu
me namon.

Man labai linksma gauti ir 
čia, tolimame krašte nuo na
mų, dienraštį Laisvę, čia ji ne
ateina kas dieną, bet tik po

,na sveikata.
«. V

šiandien, mano nepamaino
ma draugė, Antanina Povi- 
lauskienė, 810 Knickerbocker 
Ave., švenčia savo linksmą 
gimtadienį. Linkiu jai sulauk
ti dar labai daug laimingų 
gimtadienių ir turėti daug ge
rų pasekmių ateityje.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 1 d. kovo, Laisvės} 
salėje, 419 Lorimer St., 7:30 v. v. 
Visi nariai stengkitės dalyvauti, 
ypatingai tie, kurie dar nesate mo
kėję šiais metais, o jeigu nepasimo-j 
kosite Šį mėnesį, tai susispenduosi-j 
te. Kaip ir jūs, taip ir jūsų finansų 
raštininkas dirba ilgas valandas,] 
tad nelaukite, kad jis ateitų pas ju
mis iškolektuoti mūsų duokles, da-j 
lyvaukite susirinkime. — M. Stako- 
vas, prot. rašt. (49-50)

EAST NEW YORK, 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 1 d. kovo, 8 v. v., 
Buzelio salėje, Crescent St. ir At
lantic Avė. Kviečiame visus narius 
dalyvauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. — Valdyba. (49-50)

PIRKIMAI
Noriu pirkti mažą farmą, geisti

na, kad nebūtų per toli 
Yorko. Pirmame laiške 
apie triobas, lauką ir iŠ 
tės? Antrašas:

M. V. D..
104-28 Lefferts Blvd.,

Richmond Hill 19, N. Y.
(43-50)

nuo New 
parašykite 
ko verčia-

TAPKITE RAUDONOJO KRYŽIAUS NA 
RIU PER SAVO ORGANIZACIJAS

šiandien visame didžiajame 
Brooklyne-New Yorke prasi
dėjo karo fondo Raudonajam 
Kryžiui sukėlimo vajus. Jame 
viso miesto kvota yra 21 mi- 
lionas dolerių su virš. Prisi
dėkime ir mes savo dalį. Pri
sidėkime per savo organizaci
jas ir įstaigas.

(Kada 
randasi 
frontuose, 
saviškių, 
yra vienintelė kita įstaiga, 
apart savo būrio viršininko, į 
kurią karys gali kreiptis su 
reikalu ar rūpesčiu.

Raudonasis Kryžius eina 
visur, kur eina kariškiai. Gal 
.tai bus menkas patarnavimas, 
kuris kariškiui pasitaikys gau
ti nuo Raudonojo Kryžiaus. 
Gal bus buvęs tik puodukas 
kavos ar cigaretas jam per
vargusiam, išsisėmusiam susi- 
grūmime su mirtimi. Gal tik 
vienas kitas žodis jam, lau
kiančiam operacijos ar diena 
dienon gulinčiam ligoninėje. 
Bet tai yra vieninteliai iš ša
lies teigiami patogumai ir ji
sai juos atsimins per visą gy
venimą.

O juk yra didelių patarna
vimų, kaip gyvasties išgelbėji
mas ar nuolatinė 
esant priešo belaisvėj.

Būtų labai nemalonu bent 
kuriam iš mūsų, jeigu sugrį
žęs karys paklaustų, kuo mes 
prisidėjome prie palaikymo 
tos garbingos įstaigos-, jos 
darbo, o mes būtume 
neatlikę.

Mūsų organizacijos ir 
gos su pasididžiavimu 
mins tuos rekordus per 
kartės. Mes didžiuosimės to
mis organizacijomis, kurios 
bus prisidėjusios prie patrijo
tinio darbo ir patys jausimės 
patenkinti savimi, kad toms 
organizacijoms, kaipo jų na
riai, padėjome atsistoti gar
bingųjų eilėje.

m ii i on a i mūsų vyrų 
daugeriopuose karo 
toli nuo namų, nuo 
Raudonasis Kryžius 

vienintelė kita

Visi darbuojasil savo apskričių 
ir precinktų skale. Tad visos 
organizacijos veikia su savo 
miesto centralinio komiteto su
darytais skyriais i tuose pre- 
cinktuose, kujr organizacijos 
laiko susirinkimus, turi savo 
patalpas.

Williamsburd'he tos dalys, 
kurios daugiausia apgyventos 
lietuviais, padalintos tarp dvie
jų precinktų, 8'5-to ir 80-to.

85-to prec. ! ribose randasi 
Piliečių Kliubas su jame susi- 
re n k an č i o m i s ; o rgan i z ac i j o m i s 
ir Laisvė su jos salėje turin- v. Iciomis patalpas organizacijo
mis. šio precinkto čentras ran
dasi 239 Grahjam Ave.

80-to prec. ribose yra Atle
tų Kliubas ir lietuvių parapi
jinėse salėse
organizacijos. į Centras — 
YM1IA patalpjose, 575 Bed
ford Ave.

Abiejusoe tubse produktuo
se vyriausiu vajaus vedėju yra 
Mr. James Kaip.

šiomis dienomis gavome 
vanų Lietuvos žmonėms 
pirkimui reikalingų dalykų,

Mikas, Leipa ir šeima, Brook
lyn, N. Y., $15. (Leipai už
laiko lietuvišką užeigą po 324 
Devoe Street).

Vincas Bartuszka,

, J. Juknis, Long Island

pagalba

nieko

įstai- 
prisi- 
gent-

Svetimkalbių komitetų viso 
miesto skale šiemet nesudarė.

Bazarui Dovanos
šiomis dienomis gavome do

vanų 
mai:

Laisvės Bazarui seka-

Daiktais
K. Milinkevičius, iš So. 

Brooklyno, atvežė daug gerų 
naudingų knygų, anglų kalbo
je.

Alexander ir Mary Schwil- 
pa, Newark, N. J., prisiuntė 
šešias gražiai išmegstais kraš
tais nosines.

Eva Bakanauskienė, Port
land, Me., prisiuntė gražią do
vanėlę — Navy Blue Hand 
Bag, tos pačios spalvos piršti
naites ir gražią nosinę.

Rocky Hill, Conn., L. šilabai- 
tis, Brooklyn, Conn.

Juozas ir Malvina Margai- 
čiai, Hartford, Conn., $2.

Po $1 : Mary Staugaitienė, 
Rocky Hill, Conn., Antanas 
Kiškiunas, Hartford, Conn.

Bazaras įvyks kovo (March) 
16, 17 ir 18-tą, Grand Para
dise salėse, 318 Grand Street, 
Brooklyne.

Kliubiečių Žiniai 
Tarp Lietuvių

susirenkančios

Galite Tapti Raudonojo Kry
žiaus Nariu Per Savo 

Organizaciją
Daugelis organizacijų buvo 

pasiimtosios šavo atstovus į 
prisirengiamuosius mitingus. 
Kitų veikėjai, [matydami, kad 
organizacijų mitingai toli, pa
tys nuėjo ir apsirūpino vajaus 
informacijomis j ir medžiago
mis, kad jų draugija ar kuopa 
nesiliktų užpakalyje.

Narinių kortų, kiek man ži
noma, turi kliubiečiai, visų. 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo ir Lietuyių Literatūros 
Draugijos kuopų, Moterų Kliu
bo, Komunistų Kliubo valdybų 
nariai ir kiti veikėjai. Pasimo- 
kėkite duoklę į Raud. Kr. per 
savo* organiz. veikėjus.

Sąlygos Narystei
Raudonojo Kryžiaus narys

tė yra ne mažiau dolerio me
tams, nors išsigalintieji prašo
mi aukoti daugiau, kadangi 
reikalai šiemet (didžiausi. Die
nos uždarbis nėjra perdaug vi
dutiniai uždirbančiam, neblo
gai finansiniai stovinčiam as
meniui ar šeimai. Tai daug 
mažiau, negu ; kare pralieti 
kraują. Ir daug mažesnė auka 
už davimą kraujo. O visgi 
Brooklyno kas savaitė randasi 
6,000 žmonių, Į kurie duoda 
puskvortę kraujo.

Davęs ne mažiau dolerio as
muo gauna narystės kortą, su 
pažymėjimu, kiek aukojo. 
Kortos išduodamos iki kito va
jaus, kitų metų kovo 1-mos. 
Taipgi gauna Idngui ženklelį 
(stikerį). Aukoję mažiau do
lerio nesiskaito nariais, kortų 
negauna, tačiau j ir jų vardai 
įrašomi į R. K. įlanką, taipgi 
gauna atlape nešioti ženklelį.

do- 
nu-

Now

City

M. Kraujai is, Brooklyn, N.

širdingai ačiū, varde LPTK, 
Brooklyno Skyriaus.

K. Rušinskienė,
Fin. Seki’.

Trys Seserys įstojo 
Kariškon Tarnybon
Pereitą antradienį, naujokų 

priėmimo centre, Grand Cen
tral Palace, New Yorke, įsto
jo į WAC trys seserys, Sophie 
ir Elizabeth Kuzmech ir Mrs. 
Mary Hampton.

Merginų du broliai jau pir
miau įstoję kariškon tarnybon. 
Vienas randasi kelyje į užjū
rį, kitas — aviacijos kadetuo
se. Trečias brolis ir sesuo 
ba karo fabrike. Jų tėvai, 
ir Mrs. 
ratoga,

Kuzmech, gyvena

Brie

dir- 
Mr.

iškilusio gaisro, 80-82 
Bowery, New Yorke, subėgo 
ne tik gaisragesiai, bet ir 15 
detektyvų. Priežastis: ten iš
statyta parodai dviejų milio- 
nu dol. vertės deimantų, c v

Brooklyno Vaikų Muziejus 
laikinai užsidarė dėl taupymo 
anglies ir vaikų sveikatos, ka
dangi numažinus šilumą iki 40 
ar 45 laipsnių būtų, pavojaus 
susišaldyti. Vaikų veiksmas 
muziejuje laikinai perkeltas i 
centralinį muziejų, Eastern 
Parkway ir Washington Ave.

Taksų Specialistas
(Tax Specialist) 

Lietuvis akountentas atlieka 
įvairius reikalus taksų 

srityje:
Taxes on property assessments 
affecting individuals, partner
ships and Corporation are given 

special attention.
Home office address 

Stanley P. Zubawicz 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Tax Attorney and Accountant.

(52)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. i 

Tol. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VALANDOS:

šiame kare Raudonasis Kry
žius aprūpinant kariškius, ka
ro belaisvius ir daugelį kitų 
darbi] atliekant vaidina neį
kainuojamą rolę.

Raudonasis Kryžius nėra 
privatinė įstaiga, tad kožnas 
šalies gyventojas privalo jaus
ti pareigą būti tos garbingos 
įstaigos nariu-rėmėju. Taip

ALDONA ANDERSON 
jos vadovaujamas Aido Cho
ras dainuos mums kovo 4-tą.

darant, mes prisidėsime išgel
bėjimui daugelio karo belais
vių gyvasties, palengvinsime 
daugeliui sunkiose gyvenimo 
aplinkumose.

Raudonasis Kryžius turi va
jų tiktai kartą į metus. Kovo

mėnesį yra Raudonojo Kry
žiaus vajus.

Ateinančio sekmadienio po
pietį, kaip 3:30, ateikite į ruo
šiamą Moterų Kliubo parengi
mą ir ten atiduokite savo ski
riamą dalį Raudonojo Kry
žiaus naudai. Bus kalbėtoja, 
dainuos Aido Choras, Suzan
na Kazokytė, Dolores Biruta 
Patron is ir piano solo Miriam 
Gottlieb. {vyks Laisves svetai
nėje.

Spinach Nėra Daržovių 
Karalius

Pel* tūlą laiką, ypatingai 
prisiklausius špinatų augintojų 
reklamos, buvo manoma, kad 
špinatas esąs koks tai nepa
prastas daržovių karalius. Da
bar daledžiama, jog daugelis 
kitų tamsiai žalių lapų turi to
kį pat arba dar ir geresnį 
maistingumą. Tad galima iŠ 
jų pasirinkti skaniausius. Nėra 
reikalo dantis sukandus val
gyti jums nemėgstamu sko
niu daržovę, jeigu kita žalia 
daržovė yra už aną skanesnė.

Tarpe labai vertingų mais
tingume, greta spinach, skai
toma kale, garstyčių (mus
tard), brocoli, ropių, collards, 
burokų ir daugelis kitų lapų.

- LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadieniu.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

Pinigais
A. J. Pranaitis, Camden, N. 

J. (blanka 97). Po $5 i J. Sta- 
siukaitis, George Martin, A. J. 
Pranaitis. Po $1: Julius Ja- 
nauskas, Casper Bakshas. Viso 
$17.

K. Romandienė, Cleveland, 
Ohio (bl. 114) : K. Romandie
nė, $3.75. Po $1: J. žebrys, 
J. Rūbas, Z. Stripeikienė, K. 
Tamošaitis, Joseph Dillis, P. 
Nemuras, J. Bogužis, P. Boi- 
ka, Felix Skleris, S. Kazelo- 
nis. Po 50c: B. Kirstukas, Vin
cas
25c. Viso $15.

Mary Slekienė, Gardner, 
Mass. (bl. 68). Po $1: Stepo
nas RasimaviČius, Z. Jokubie- 
nė ir Siekis. Viso $3.

Pavieniai aukavo.
Po $5: Jonas Jūška, Brook

lyn,, N. Y., 
Hartford.

Po $3.50:

Karmuza. A. Mockaitis

John Bagdon,

V. Staugaitis,

Amerikos Lietuvių Piliečių, 
ir svarbusKliubo mėnesinis 

susirinkimas įvyks šio penkta
dienio vakarą, tai yra, antrą 
dieną kovo, 1945 m.

šiame susirinkime bus ren
kamas direktorių sekretorius, 
nes buvęs, Antanas Linkus, 
jaunasis, 
nybon. 
tik

išeina kariškon 
Dalyvaukite visi, 

galite.
J. Nalivaika,
Kliubo Sekretorius.

tar
kas

PATAISYMAS PAKLAIDOS

Vakar dienos Laisvėje buvo 
minėta, jog Neangliškosios 
Spaudos Filmų Kritikų Rate
lio ceremonijos bus transliuo
jamos iš WNYC radiofono 
vo 2 d., 9 vai. vakaro.

Dabar mums praneša, 
tai bus ne 9, bet 9:30 vai.
karo. Prašome tai įsitėmyti.

ko-

jog 
va-

PIRKITE KARO BONUS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Bnlių, Koncertų, Banketų, 
VeBtuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
ateičių* *u naujausiai* {taisymai*.

KETURIOS B0UŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. ^Tagg 2-8842

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and GrPV* nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

*

m

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžiu 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

VERI-THIN RYTHM. ..i7-i*wd Pr.ci.io. 
movement Smartly ityl.d yellow 
sold WUd MM *»•».. I317S 

..^arr

ROBERT 
701 Grand St. 
Tel. ST. 2-2178

LIPTON, Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




