
KRISLAI
Ne iš Noro, Bet iš 

Prievartos.
Turės Žmonių Klausyti.
Atsisveikinome su Draugu. 
Gražus Sumanymas. 
Patersone.

Rašo A. BIMBA

Gal sj sykį bus teisyne, o 
ne gandai. Bet kun. Končius 
tebeslepia nuo visuomenės, 
tebetyli. Kodėl ?

Kodėl tyli Amerikos Lietu
vių Tarybos šulai (Grigaitis ir 
šimutis)), kurie kontroliuoja 
Bendrąjį Amerikos Lietuvių 
šelpimo Fondą?

Girdėjau :
“Formališku nutarimu Ben

drojo Fondo Taryba pakeitė 
savo politika ir trumpoje atei
tyje geroka kieki vaistų ir rū
bų pasiųs Lietuvon per Rus
sian War Relief.’*

i

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6-50 Metama
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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AMERIKOS KARIA I ARTĖJA PRIE KOBLENZO IR BONNO
Sovietai Prispyrė Apsuptus Didžiulė Demonstrantų Minm [Jankiai Užėmė Jau Beveik

Nacius prie Stettino Įlan 
kos: Paėmė 562 Vietoves

Romoje Šaukė: Šalin Karalių Sunaįkintą Cologne, Buvusį 
780,000 Gyventojų MiestąIr Visus Fašistų Globėjus

Labai įdomu. Reiškia, kad 
Bendrojo Fondo bosai buvo 
nusistatę iki pat paskutinių 
dienų nesiųsti Lietuvos žmo
nėms drapanų, nors jas rin
ko Lietuvos žmonėms! Tik da
bar jie pakeitė tą nusistatymą.

Ir pakeitė ne iš geros va
lios, ne iš noro, bet iš prievar
tos. Po visą Ameriką išsiliejo 
didžiausio pasipiktinimo ban
ga. Pakilo audrą protestų ir gyventojų miestas. Kampe 
reikalavimų. Pradėjo eiti rezo
liucijoj valdiškoms įstaigoms.

Visur lietuviai reikalavo, 
kad Končius surinktas drapa
nas siųstų Lietuvon, nepūdytų 
ant Grand Stryto sandėlyje.

Taipgi National War Fon
das ir President’s War Relief 
Control Board, kiek mums ži
noma, padarė didelį spaudi
mą.

______________________ i Roma. — 50,000 žmonių, Idos ir sulaikytas kvotimui. į
London, kv. 7. — Marša-į jų kareivių ir oficierių, o ■ daugiausiai darbininkų, peri Demonstrantai šaukė: p Paryžius, kovo 7. — Pir- myn ir užėmė pozicijas tik-

lo Žukovo Pirmoji Baltam-1 tarp jų ir generolą von I dvi valandas demonstravo i “Mirtis karaliui! Mirtis į moji Amerikos armija, ge- tai už 15 mylių nuo Koblen-
sijos armija per dvi dienas iZillowa su jo oficierių šta-iprieš premjero Ivanoe Bo- lUmbertui (karaliaus sūnui nerolo Hodges komandoje, zo didmiesčio, vakariniame
nužygiavo 29 mylias pir- bu. ” Inomi valdžią, kad jinai lei-lir pavaduotojui)! Mirtis pasiekė punktus tiktai už Rheino šone.
myn ir pasiekė vandens žio-į---------------- j do iš karinio kalėjimo pa- Į Roattai! Bonomi turi pasi-'3 mylių nuo svarbaus Bonn. Diena pirmiau gen. Hod-
tis iš Baltijos Jūros pieti- I Sovietų lakūnai padegė bei i bėgti generolui Mario Ro- j traukt iš valdžios!” I miesto, vakarinėje Rheino ges kariai paėmė Cologne 
nes dalies į įlanką, prie ku- susprogdino daugelį vokie- Į attai, kuris buvo areštuotas j 
rios stovi vokiečių uosta- čių karinių įrengimų Kara-[ir laukė teismo, kaipo kari-' 
mieštis Stettinas, Pomera- iliaučiuje ir Stettine. i nis kriminalistas.
nijos sostinė, kokių 250,000

RAUDONARMIEČIAI 
PRIBAIGĖ NACIUS 

GRUDZIĄDZE

Well, nutarimas padarytas, 
bet drapanos dar nėra pasiųs
tos. Dar tebelaikomos ant 
Grand Stryto. Dar vilkinama, 
žala dar didinama.

Jeigu šios drapanos būtų 
buvę aukotos Lietuvos žmo
nėms per Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą, jos jau bū
tų pasiekusios išlaisvintą Lie
tuvą.

Končius, Grigaitis, Laučka 
ir šimutis nutarė, kaip tas pra
nešimas sako, drapanas paga
liau siųsti per Russian War 
Relief. Bet tą organizaciją jie 
niekino, plūdo, šmeižė, šaukė, 
kad tai “rusų fondas,“ kad jis 
“tik rusus šelpia,“ ir tt.. Ki
tais žodžiais, prispjaudė šuli
nį, iš kurio dabar turi patys 
gerti.

tarp Baltijos Jūros ir įlan-1 
kos žiočių raudonarmiečiai' 
paėmė Kammin prieplauką. | 
(Vakariniame šone siauros! 
jūrinės rankovės, vadina-1 
mos Dievenow upe, guli į 
Wolin sala; o i vakarus L .. .. . .
nuo šios salos yra Usedom I ‘arusijos armija galutinai 

‘ ~ ‘ fian- nus^ave nacius apsuptame

. je, Lenkiškame Koridorių- 
i,. iflrinėlje> P° dvieju savaičių ap- 

J įgulos. Mūšiuose del to mie
sto buvo suimta daugiau 

pietus nuo (kaip 12,000 vokiečių ir jų 
sovietiniai: komandierius gene rolas 

su savo oficierių

Maskva. — Antroji Bal- 
galu tinai

, nis kriminalistas.
Raiti kariniai policinin

kai puolė minias, demonst- 
; mojančias ties karališku 
iQuirinalo palocium. Vienas 
[asmuo tapo nušautas ir ke
li demonstrantai

' Po to generolas Tad. Or
lando, b u f o
iš karinės policijos koman-

sužeisti.

išmestas

sala, skersai Stettino
kos žiočių. Usedom salos 
miestas Swinemuende taip ' 
pat yra uostas 
tvirtovė.)

11 mylių į
Stettino uosto
kariai ties Greifenhagenu | Fricke 
pasiekė Odro upę, plaukian-1 štabu, 
čia į Stettino įlanką.

Pirmoji Baltarusijos ar- I
mija paėmė Tessiną, 4 my- cj(ų Sako Sovietu Spauda

. lios nuo tilto į Wolin salą,
ir taip atkirto vokiečius • Maskva. — “Vokiečių ko
mio tiltų sistemos, kuri ve- manda bandys sustot ir lai-

Rheino Upė Neapsaugos Na-

įtraukt iš valdžios!” miesto, vakarinėje Rheino ges kariai paėmė Cologne
Gpnprnlnq Rnrttn Bhvpq i upės pakrantėje, o į pietus didmiestį, vakarinėje Rhei- 

[Mussolinio karo štabo gL Trečioji Amerikos armija no upės pusėje. O trečiadie- 
!va, tarnavo naciams kaip inumaisavo 32 mylias pn- ni nacių ladijas si e be, kad 
vadas šnipų, kurie įdavinė-> - ameikiečiai veizėsi 11 i 1Y"
jo hitlerininkams Italijos 
patri jotus. Roattai leido iš
trūkt kariniai i 
ninkai. i

Demonstracija dėl to ( 
buvo išvien sušaukta komu7i 
nistų, socialistų ir veikimo [ London. — Susidarė nau- 
partijų. (jas Rumunijos ministerių

kabinetas, kurio premjeras; 
yra dr. P. Groza, vice-prem- 
jeras ir vidaus reikalų mi- 
nisteris G. Tatarescu, tei
singumo ministeris komuni
stas Lucretiu Patrascanu, 
užsienio reikalų ministeris 
T. Georgescu ir t.t.

Senąjį Rumunijos prem
jerą generolą Nicolą Ra
descu privertė pasitraukt 
masiniai žmonių sąjūdžiai 
ir devyni jo ministerial. Jie 
kaltino Radescu kaip fašis- i 
tą. Radescu policija ir faši
stiniai karininkai šaudė ra
miai demonstravusius pilie-: 
čius, reikalavusius demok- 
ratinės valdžios.

SUDARYTAS NAUJAS tinę tos upės pusę trii°se HHUJHO vietose Cologne srityje.

,”nS: RUMUNIJOS M1N1STE- “ >?ki-e'i r i . r. ciai atrėmę amerikiečių
RIŲ KABINETAS

Amerikinių Respublikų Konfe
rencija Tariasi del Argentinos
Mexico City. — čionaiti- 

nei atstovų konferencijai iš 
Šiaurinės, Vidurinės ir Pie
tinės Amerikos respublikų 
buvo įteikta rezoliucija su 
siūlymais, kaip reikėtų su
grąžinti Argentiną į ame
rikinių tautų šeimą. Svar
biausi siūlymai šie — Ar
gentina turėtų paskelbt ka-

rą Vokietijai ir Japonijai, 
pasirašyt Jungtinių Tautų 
pareiškimą, pasižadėt laiky- ( 
tis Atlanto Čarterio dėsnių 
ir nedaryt atskiros taikos 
su fašistine Ašim po karo. !

Konferencija pradės tuos 
siūlymus plačiaus svarstyt 
šį ketvirtadienį.

dė per salas, gulinčias Ste-|Mis rytinėje Rheino upės ; 
ttino Įlankos žiotyse. Vo- pakrantėje, bet rytinio 
kiečiai tapo išmušti iš Mo-’^ronto patyrimai rodo, kad 
ritzfelde, 14 mylių į pietų 'atakuojanti armija gali pe- 
rytus nuo Stettino prie- Įre^ Vp<?’” sako Izviestija. 
plaukų ir 10 mylių nuo Alt- “Vokiečių viltys sudužo.į jų 
damo su jo prieplaukom, a-! Siegf riedo liniją, ir jiems 
pie 10 myl.nuo Stettino. Žu- .nepavyks užšaldyti karą toj 
kovo kovūnai užėmė pajū- pačioj vietoj vakaruose,’ 

■rinį Treptow miestą su ge-1 į<aįP Lašo Raudonoji Žvaig-Taipgi jie sakė: Jeigu ta- 
rybine vyriausybė neleis jiems ■ įėžinkėlio stočia’ir tuo būdu ižde, Sovietų kariuomenės 
patiems Lietuvoje pasalpsj is" i perkirto paskutinį naciam laikraštis, 
dalinti, tai yra, is tos pašalpos „..„jeipkima pP|P.
šmugeli daryti, kaip kunigai ‘ P.aJ,ur,‘.nl syslslekim!i gele 
Lietuvoje darė po pereito ka- zln e iu 1 .....
ro, tai jie nieko nesiųsią Lie-1 ^UIO įlankos. Vokiečiai ap- 
tuvon. Ir čia nieko nepešė. supti pajūriniame tiikam-

★ ★ ★ !Pyje Kolbergo srityje tapo
Tai matote, kas išėjo iš tos suspausti viso 50 ketvirtai-

: Voki orini nn- Polzine Sov. Kariai

“............................ A Į

politinės beprotystės. O gale- nių mylių sklype. O Danci- 
jo iš pat pradžios gražiai susi-; go srityje, toliau į rytus, 
tarti su Lietuvai Pagalbos i yra apsupta šimtai 
Teikimo Komitetu, arba tiesiai' 
su Russian War Relief ir sa
vo surinktas drapanas tuojau 
pasiųsti Lietuvos žmonėms. 
Tuomi jie būtų parodę, kad ir 
jiems rūpi Lietuvos žmonių su- 
šelpimas. Gi dabar nutarė 
siųsti tik tada, kada jau buvo 
priversti!

Bet ir tai veikiausia dar vil
kins ir atidėlios.

tūks
tančių nacių 4,000 ketv. 
rąylių plote.

Pagrobė 1,900 Vo
kiečių Vagoną

Maskva. — Sovietų raiti
ninkai, užimdami Polzin 
miestą Pomeranijoj, pagro-

bandymus persikelt tenai 
i per upę.

Jankiai rado faktinai su
naikintą . Cologne miestą, 
turėjusį 780,000 gyventojų 

i pirm karo. Bet istorinė Co
logne katedra išliko beveik 

i nepažeista. Amerikos ir 
[Anglijos bombanešiai buvo 
i paleidę 42,000 tonų bombų 
į Cologne. Amerikiečių-an- 
glų komanda, tačiau, buvo 
įsakius jiems stengtis ne- 
kliudyt katedros.

Užėmus , amerikiečiams 
Cologne vakarinėje Rheino 
pusėje, jų komanda pašau
kė socialistus, komunistus 

'ir kitus nacių priešus suda
ryt naują miesto valdybą.

Daugelis Cologne gyven
tojų, jau pataikaudami jan
kiams, šaukė: “Valio Eisen- 

_ ..................... jhoweriui!” (vyriausiam a-
Į naująjį ministerių kabi- nierikiečiu - anglu koman- 

netą įeina ir keturi iš tų dieriui). 
- _ J* * » * * »«
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Washington. — Jungtinių i raseanu, Nicolau, lugad ii'150 
Valstijų senatas vienbalsiai | Radaceanu. 
užgyrė teisėją Fredą M. ■ _2_________
Vinsoną, prez. Roosevelto Jankiai nuskandino bei 
skiriamą valdinių paskolų žalojo 10 japonų laivų.

Italų Minia Šturmavo Senatas Užgyrė Naują
Kalėjimą, Kur Laiko

mi Fašistai
Roma, kovo 7. — Minia 

puolė Regina Coeli kalėji
mą, kur laikomi kariniai 
kriminalistai ir nacių bend
radarbiai. Žmonės norėjo 
išplėšt juos ir tuojau nu
baust. Tai iš to kalėjimo 
buvo pabėgdintas žymusis 
Hitlerio sandarbininkas, o 
italų išdavikas generolas 
Roatta.

Valdinių Paskolų 
Galvą Vinsoną I ministerių, kurie reikalavo 

Ipavaryt Radescu;
Amerikiečiai ir 

gyvenamųjų

su-

anglai 
užėmė 

vietovių, 
pradedant nuo kaimų ir
baigiant Cologne didmies
čiu.

100,000 VOKIEČIŲ 
SUIMTA

ofensyvo pradžios 
30 d. amerikiečiai ir 
- kanadiečiai iki šiol 

jau daugiau kaip

administratorių. Vinsono; 
žinyboje bus Finansų At- I 
steigimo Korporaciją, 40-1 
bilioninę federalių paskolų I • 
įstaiga. Ši įstaiga buvo at- i 
skirta nuo prekybos de-1 
partmento pirma, negu se- . 
natas patvirtino H. W. Wal
lace, naują prezidento ski
riamą prekybos sekretorių. I

Naciai Teroristai 
Skverbiasi į Išlais

vintas Sritis

1XUO
j sausio 
anglai

i suėmė
1100,000 vokiečių kareivių ir
I oficierių.

Devintoji Amerikos ar
onija ir kanadiečiai, šiauri
niame fronto gale, šturmuo
ja vokiečius vakarinėje

ITALIJOS PREM. BONOMI 
SPIRIAMAS PRIE SIENOS
Roma, kovo 7. — Italijos 

ministerių kabinetas su 
premjeru Bonomi priekyje 
slaptame posėdyje svarsto 
reikalavimus, kad Bonomi 
pasitrauktų iš vietos. Bo
nomi pasitraukimo reikala
vo 50,000 žmonių demons
tracija Romoje. Reikalavi
mą pakartojo darbininkai 
kituose miestuose. Bonomi 
kaltinamas, kad jis tebelai
ko valdžioje fašistus ir kad

Maskva. — Hitlerininkai
------ teroristai yra prasisverbę į : ‘ 

CHIN AI UŽĖMĖ SVAR- išvaduotas sritis rvtinėie . V0Kle?ms .įsvauuoLdb lyunejc(Rheino upes prietilteje, ties
Europoje irkur įsteigę AVeseliu, stovinčiu antrojoj 

Chungking, kovo 7.—Chi-'^n nacių šnipų, sabotaz- UpgS pusėje. Trečioji Ame- 
nai atėmė iš japonų Lashio ninku ir teroristų lizdus 

didžiojo Burmos kaip įspėja generolas V 
šiaurinėje Ulrichas, Raudonosios Ar-

BŲ LASHIO MIESTĄPirmoji Baltarusijos ar- gą vokiečių garvežius, 
mija paėmė daugiau kaip i>9Oo vagonų, 25 tankus; 5 
500 miestų, geležinkelių didžiąsias motorines pat- 
stočių ir kitų gyvenamųjų rankas _ puslankius, 28 lau- 
punktų ir suardė hitleriniu-1 ko Ranuoles, 8 didelius ka- 
kam visus susisiekimus ge-irinių reikmenų sandėlius, 
ležinkehais ir Rlentais į ry-| 2,000 arklių, 400 vežimų su 

kroviniais, 4,000 galvijų ir 
didelius kiekius kitų reik
menų.

500 miestų, motorines pąt-
miestą,
Kelio mazgą, 
Burmoje.

Pereitą šeštadienį Philadel- 
phijoje palaidojome gerą, nuo
širdų, veiklų draugą Petrą 
Bačanską.

Laidotuvės buvo didelės, 
gražios, iškilmingos. Palaido- namų 
jus Petrą, susirinkę pas gra- 
borių Ramanauską pietauti, 
laidotuvių dalyviai sudėjo apie 
šimtą dolerių sušelpimui Lie-1 
tuvos žmonių.

Dėkui draugei Bačanskie- 
nei už leidimą aukas rinkti. 
Ji pati, Petro vardu, aukojo 
dešimt dolerių.

Kalbėjausi su Merkiais, Smi
tais, šapranauskiene, žalnie- 
raitiene ir kitais draugais apie 
Lietuvos žmonių šelpimo rei-

* (Tąsa 5-me pusi.)

tus nuo Stettino Įlankos. Šių 
raudonarmiečių p a i m tas 
tvirtoviškas Belgard mies
tas yra 11 geležinkelių ir 
plentų mazgas. Ties Bel- 
gardu buvo užmušta 1,300 

į ir suimta daugiau 
kaip 500.

Antroji Baltarusijos ar
mija, komanduojama mar
šai. Rokossovskio, per dieną 
paėmė dar 62 gyvenamą
sias vietoves, jų tarpe Tre- 
tan ii- Malchow miestus, 
ties kuriais užmušė dau
giau kaip 2,000 nacių ir su
ėmė 350 priešų. Rokossovs
kio kariuomenė taip pat nu
šlavė apsuptus Koeslin mie
ste vokiečius ir paėmė ne
laisvėn daugiau kaip 1,000

PASAK NACIU, RUSAI SKI
NA KELIA BERLYNAN

London, kovo 7. — Ber
lyno radijas sakė, kad So
vietų artilerija per 24 va
landas galingai bombarda
vo nacių tvirtovę Kueštri- 
ną, rytinėje Odro upės 
sėje, apie 38 mylios 
Berlyno.

Vokiečiai jau nuo
miau apsupti Kuestrine.

Nacių komanda spėja, 
kad žygiais prieš Kuestriną 
rtfcai pradedą skint sau 
kelią tiesiog į Berlyną.

pu- 
nuo

pir-

'M, .>•„

„.ii',,. * T

jo tarnai leido kariniam 
kriminalistui gen. Roattai 
pabėgt iš kalėjimo. Romoje 
kartojasi bombų sprogimai.

NACIŲ GENEROLAS LEMIA 
GREITI JŲ SUMUŠIMĄ

yrikos armija, į pietų vaka
rus nuo Koblenzo, paėmė 
Rothą, Lissendorfą, Šalmą 
ir eilę kitų gyvenamųjų 
vietovių.

Visi vakariniai Rheino 
krantai tarp Eitelsbacho ir 
Kenno tapo apvalyti nuo 
vokiečių.

Amerikos ir Anglijos la
kūnai nuolat pleškina vo
kiečių karių likučius šioje 
Rheino upės pusėje. Pulkai

Rheino Frontas. — Tre
čiosios armijos amerikie
čiai suėmė ir vokiečių kor
puso komandierių, generolą 
grafą Edwiną von Roth- 
kirch u. Trach. Jis buvo la
bai nusiminęs, purvinas ir 
apskretęs. Amerikiečių lei
tenantas Alfredas Maul už
klausė grafą generolą, ar 
vokiečiai vis dar tikisi karą 
laimėti. Belaisvis generolas

atsake: .sučiupti ir nuteisti.
“Kaip gi mes galime Jai-j 

mėti, kad neturime nei ga
zolino nei arklių? Karas 
bus pabaigtas ne vėliau, 
kaip už keturių penkių me
nesių.”

Kiti vokiečiai oficieriai, 
jo štabo nariai lingavo gal
vomis, sutikdami, kad Vo
kietija apie vidurvašarį bus 
sumušta.

mijos teisingumo depart- 
! mento galva. Rašydamas 
Raudonojoj žvaigždėje, So
vietų kariuomenės laikraš
tyje, jis primena, kad iš
vien su naciais Balkanų 
kraštuose veikia ir senieji 
cariniai bei kontr-revoliu- 
ciniai pabėgėliai iš Rusijos.

Tuzinai nacių šnipų ir ru-
tapo amerikinių bombanešių vėl 

smogė Vokietijos miestams 
— Dortmundui, Siegenui irAnglai gręsia visai, ap- 

supt j aponus Mandalay, ueiIlb‘ 
Burmos didmiestyj. Pasi
traukt japonams teliko 7- 
nių mylių spraga.

Kartojasi demonstracijos 
įvairiuose Italijos miestuo
se prieš premjero Bonomi 
valdžią.

Raudonieji lakūnai nu
skandino Baltijos Jūroje 
dar vieną vokiečių trans- likučius šiauriniame 
porto laivą 5,000 tonų. salos pajūryje.

Jankiai naikina japonų
Iwo
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879.

Moterų Diena
Kovo 8-tąją įvyksta Tarptautinė Mo

terų Diena. Daug susirinkimų, daug vi
sokių pramogų įvyko ir įvyks šiai dienai 
atžymėti. Mūsų lietuvės moterys (aišku, 
drauge su vyrais) taipgi ta dieną gra
žiai atžymi.

Milžiniškoj pasaulio dalyj moterys jau 
seniai pripažintos lygiomis pilietėmis su 
vyrais. Po šio karo net ir tos šalys, ku
rios iki šiol buvo moteriš paneigusios, 
pripažins moterims pilnas teises tiek po
litiniame, tiek ekonominiame gyvenime. 
Pav., Francijoj ir Italijoj tas faktas jau 
pripažintas.

Vyriausias šių dienų obalsis, taigi, pri
valo būti ne už pripažinimą moterims 
lygių teisių, bet: juo greitesnis karo lai
mėjimas, fašizmo sumušimas. Šis tai yra 
vienas ir bendras visų laisvę mylinčiųjų 
žmonių — tiek vyrų, tiek moterų —tiks
las.

Aukoti viską fašizmo sutrėškimui, 
tvirtinti kariaujančiųjų demokratinių 
kraštų karines pastangas, remti mūsų 
vyrus ir moteris karo frontuose!

Antrasis pasaulinis karas iškėlė mote
rį į iki šiol negirdėtas aukštumas. Mote
ris šiame kare petys petin kovoja prieš 
žvėriškąjį fašizmą.

Tik paimkime savo karštą, Ameriką: 
kada mūsų krašto istorijoje matėme 
tiek daug jaunų moterų uniformose, 
kaip šiandien? Šimtai tūkstančių 
WACS, WAVES ir kitokių karinių sky
rių moterys ir merginos išvien veikia 
ginkluotose pajėgose! Tūkstančiai gai
lestingųjų seselių (slaugių) atlieka savo 
pareigas frontuose. Daugybė šitų nar
suolių, slaugių, savo ištvermę ir pasirį- 
žimą jau parodė Filipinuose priešo nelai
svėje. Tūkstančiai jų dar parodys, kai 
reikės!

Milijonai moterų šiandien dirba kari
nės pramonės fabrikuose ir kitokiuose 
svarbiuose darbuose. Kas būtų, jei mo
terys atsisakytų tuos darbus dirbti? Mes 
negalėtum kariauti.

Tai tik keletas pavyzdžių ir jie rodo, 
jog moteris atsistojo greta vyro ir ji 
stovės jo greta ne tik karo metu, bet ir 
ramiame gyvenime. Už lygų darbą, ji 
gaus lygų užmokestį.

Amerikos lietuvės moterys nei žings
nio neatsilieka nuo savo sesučių kitatau
čių moterų. Jos uoliai darbuojasi visose 
gyvenimo srityse.

Vieną gražiausių pavyzdžių parodė 
mūsų draugė Ksavera Karosienė-Baltru- 
nyte, gyvenanti Kalifornijoje. Ji ne tik 
uoliai darbuojasi savo atitinkamoje dar
bo unijoje, ne tik visaip remia karines 
krašto pastangas, — Karosiene iki šiol 
jau yra aukojusi 18-ką sykių (kiekvieną 
sykį po vieną paintę) savo kraujo mūsų 
sužeistiems kariams padėti! Abejojame, 
ar yra kur nors kita moteris, tiek daug 
toje garbingoje srityje pasidarbavusi.

Netenka aiškinti, jog didvyriškiausiai 
iki šiol yra pasirodžiusios (fašizmo mu
šime) Tarybų Sąjungos moterys! Ne 
tik milijonai jų dirba fabrikuose, kasyk
lose, geležinkeliuose ir kitur; gal milijo
nai jų yra karo frontuose, kur jos pa
deda savo draugams raudonarmiečiams 
taip drąsiai ir karžygiškai kariauti.

' Šimtai tūkstančių tarybinių moterų 
buvo partizanėmis. Tūkstančiai jų did
vyriškai žuvo nuo vokiškųjų plėšikų ku- 
lipkų. Tik prisiminkime didvyrę Zoją 
Kosmodemjanskają!

Tarybinės Lietuvos moterys nebuvo 
tam išimtis. Jos didvyriškai kovojo prieš 
vokiškuosius nacius okupantus Lietuvo
je. Lietuvos moters, lietuvių tautos did
vyriškumą gražiausiai simbolizuoja bu
vusi partizanė Marija Melnikaite, Lietu
vos ir visos Tarybų Sąjungos didvyrė.

Tūkstančius moterų didvyrių — kovo- 
tojų prieš fašizmą — rasime ir Lenki j o-

Mannerheimas Susirgo
Trumputė žinutė, jog Suomijos prezi

dentas maršalas Mannerheimas pasi
traukė iš savo pareigų, gražiai nuteikė 
ne tik Suomijos demokratiją, bet visą 
demokratinį pasaulį. Sakoma, Manner
heimas pasitraukęs iš prezidentystės dėl 
ligos. Kokia liga jis serga, nepasakoma. 
Galėjo būti, kad jis apsirgo fiziniai, nes 
jau turi apie 77 metus amžiaus; bet ga
li būti, kad Mannerheimas susirgo poli
tiniai. Galimas dalykas, kad Suomijos 
vyriausybė, vadovaujama Pasiikivio, pa
reikalavo senį pasitraukti.

Šio mėnesio 17 dieną, kaip žinoma, 
Suomijoje įvyks parlamentariniai rinki
mai. Kad apvalyti rinkimams atmosferą, 
galimas dalykas, Suomijos vyriausybė 
pasakė Mannerheimui: susirk ir pasi
trauk iš prezidento vietos, nes naujai 
išrinktasis seimas tavęs visvien prezi
dentu neišrinks, — ko gero, seimas dar 
gali pareikalauti tau teismo už krimi- 
nalystes, atliktas suomių tautai.

Kaip ten bebūtų, Suomijoje politinė 
padangė giedrėja. Vienas reakcininkas 
paskui kitą traukiasi iš atsakomingų 
vietų, — jei ne gražiuoju, tai verčiamas, 
bet traukiasi.

Mannerheimas prisidėjo prie suomių 
tautos nelaimės. Net du sykiu jis vado
vavo suomius kare prieš Tarybų Sąjun
gą, — abiejuose karuose Suomija pražu
dė ne tik daug žmonių ir turto, bet ne
teko ir nemažai teritorijos, neteko Pet- 
samo uosto, neteko nikelio kasyklų; į- 
klampino Suomiją į skolas ir paliko Suo
mijos gentkartėms didelius vargus.

Tiesa, Mannerheimas buvo apkabintas 
hitleriniais ordinais, bet iš to suomiu 
tautai tėra tik gėda ir nelaimė!

Puikus Įstatymas
New Yorko valstijos seimelis ir sena

tas priėmė t. v. Ives-Quinn bilių, kuriuo 
siekiamas! užduoti smūgį visokiems ra
sistams.

Einant šiuo bilium (kurį gub. Dewey 
jau pasirašė ir dėl to jis patapo įstaty
mu), nei jokia įstaiga neprivalo nepri
imti į darbą žmogaus tik dėl jo rasės, ti
kybos arba tautinės kilmės. Vadinasi, 
nuo dabar visokį samdytojai, samdyda
mi darbininką ar tarnautoją, turės skai
tytis su šiuo įstatymu, o jei ne, už ne
siskaitymą turės atsakyti.

Gubernatorius paskirs penkių asme
nų komisiją, kuriai bus pavesta daboti, 
kad įstatymas nebūtų laužomas.

Būtų gerai, jei šį New Yorko valst. pa
vyzdį pasektų kitos valstijos. Būtų gerai, 
jei sykį ant visados iš Jungtinių Valsti
jų visų įstaigų išnyktų bent kokis anti- 
rasinis nusistatymas.

Spauda Italijoje
Išlaisvintoje Italijoje spauda šiandien 

yra pilnai laisva. Laikraščiai gali rašyti 
ir komentuoti visokiais klausimais, kaip 
ir pasėmus. Tačiau, pastebi ONA žinių 
agentūros korespondentas Pat Frank, 
toji spauda dar vis šlubuoja, nes ji šian
dien yra, kaip, sakysime, asmuo, vos tik 
išleistas iš ligoninės; ji privalo išmokti 
vaikščioti.

Sunkiausias italų spaudos redakto
riams uždavinys — susirasti tinkamus, 
kompetingus redakcijoms darbininkus, 
kurie galėtų mokėti savystoviai protau
ti, kurie galėtų "brijentuotis sulyg nau
jomis sąlygomis.

Turime atsiminti, kad Italija buvo fa
šizmo pavergta per virš dvidešimt me
tų. Jaunimas, vadinasi, buvo auklėjamas 
vergiškoje dvasioje, fašistinėje dvasioje. 
Ir dėl to laisvose sąlygose jis nebegali 
savystoviai protauti!

Iš viso Komoje išeidinėja 19-ka laik
raščių. Visi jie teturi tik po du puslapiu, 
— vadinasi, tris sykius mažesni, negu 
mūsų dienraštis* Tai pareina vyriausiai 
iš stokos popieros.

Kas yra su spauda, tas pats, reikia 
pasakyti, Italijoje yra ir kitose gyveni
mo srityse. Šiandien ten stokuojama ge
rų žmonių, galinčių mokyti, žmones švie
sti ir eiti valdiškų pareigūnų pareigas. 
Dauguma žmonių per ilgus metus buvo 
sufašistinta ir dėl to jiems sunku trum
pu, palyginti, laiku* praplėsti savo akis, 
kad pamatytų pasaulio eigą.
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Grįždamas iš Krymo konferencijos prezidentas Roo- 
seveltas kalbėjosi ir tarėsi su keliais karaliais. Čia jis 
parodomas konferencijoj su Arabijos karaliumi Ibn 
Saudi. Susitikimas įvyko Amerikos kariniam laive kur 
nors arti Egipto sostinės Cairo,

Reikia Pergalės Fron 
te Ir Namie

kos valdžios ir spaudos kri
tiką prieš Anglijos pozici-

Amerikoj buvo pakilusi 
baisi banga užpuolimų ant 
Sovietų Sąjungos ir teisini
mų “nuskriaustų lenkų”, 
kurių niekas nenuskriaudė.

Hitleris ir jo šaika labai 
džiaugėsi tokia padėčia ir 
dėjo vilčių, kad, pagaliau, 
su pagalba “lenkiško klyno 
— londoniškės valdžios”, 
kurią rėmė Anglija ir Ame
rika, jam pavyks suskaidyt 
Jungtines Tautas.

Bet štai įvyko Roosevel- 
to, Churchillo ir Stalino 
konferencija Kryme. Nu
tarta kirsti smūgiai Vokie
tijos fašistams iš rytų, va
karų, pietų ir šiaurių! Nu
tarta, po karo, taip nugin
kluoti Vokietiją, kad jau 
per ištisas generacijas ji 
negalėtų pradėti naujus 
Pasaulinius Karus. Ir išriš- 

1 tas Lenkijos klausimas. 
Skriauda, kurią lenkų po
nai buvo padarę 1920 me
tais ukrainiečiams, baltru- 
siams ir lietuviams atitai
soma. Vakarų Ukraina ir 
Baltarusija, kaip ir Vilnija 
grįžta atgal Ukrainai, Balt
rus! jai ir Lietuvai — kam 
priklauso.

Susitarta ir taikos palai
kymui ateityj, tam reikalui 
šaukiama Jungtinių Tautų 
konferencija, balandžio 25 

d., San Francisco mieste, 
juodašimčių, kurie siautėjo į anFp&<iešimt*U ‘‘7ipdu’"’i Re.iškia> užduotas smūgis ir sako, ir džiaugėsi, kad 1941 me-dankų buvo padaryta, į ku‘Į jUn^j^es '

Hitleriški Nuodai
Bet nemanykite, kad hit- 

“Birželio mėn., 1944 m., iš- Armija sugrįžo ir nušlavė Yai Poznanio “žiedas”, kur lerininkų pastangos, kad 
■likę gyvi lietuviai savo tė-ivisą hitlerinį brudą. Su vo-1suimta ir užmušta apie 50,- išsisukti nuo užpelnytos 
jvynėje ir dirbdami kūrybi- kiškais barbarais turėjo i 000 hitlerininkų. Poznanįus bausmės, pasibaigė. Hitle-

tik 
J a- 
nes

Taip aiški jėgų persvara 
karo frontuose prieš fašis
tus, kad nėra nei mažiau
sios abejonės, jog Jungtim 
Tautos pilnai laimės, prie
šas bus sumuštas.

Tolimuose Rytuose 
Chinijoj dar vis laimi 
ponijos imperialistai,
ten demokratinių jėgų vie
nybę ardo generolas 
Chiang Kai-shekas ir kiti 
reakcininkai. Bendrai Japo
nija jau karą pralaimėjo. 
Amerikos karo laivynas ir 

! kitos jėgos eina nuo vienos 
prie kitos pergalės. Ameri- 

I kos įsigalėjimas Filipinų 
i salose grūmoja galutinai 
! perskelti Japonijos jėgas.

Vakrų Europoj nepavy- 
' ko Hitleriui ir jo gaujai į- 
varyti smiglį tarpe Ameri
kos ir Anglijos jėgų. Belgi
joj nacių ofensyvas buvo 
■sustabdytas ir vokiečiai at- 
i mesti atgal, atimta iš jų vi- 
Isas plotas, kurį jie buvo pa-i 
! griebę laike žiemos, 1944 
i “blitz-krigo” metu. Ameri
kos, Anglijos ir Kanados į 
jėgos perėjo į ofensyvą ir i 

įstumia priešus linkui Rhei- 
TOKIEMS NEVIDONAMS tėvynei matyti raudonojo'no upės.

turės būti bloga •i* 
Dar vienas 

| paspruko Švedijon ir 
! naciškais nuodais maitina 
įsmetonininkų spaudos skai
tytojus. Jo raštus talpina 

i Dirva. Jo pavardė esanti 
i Vainis Dainoras.

Dainoras tiesiog

Kas Ką Rašo ir Sako

iteroro plūstančias gaujas,) Rytų Fronte, Raudonoji 
hitlerininkas ikaip vėl šventW žemę) Armija vėl “sustojo”, neina i 

. a., h.* J Padėjo gązdinti antru kar- tiesiai linkui Berlyno, kaip)
dcX U d I . i •1)7/ ~ 1 • • • v 1 **

Iii i<» «"> i i /J vi i « i i i n ' ' / I Ii m i/i/i /a imli i i n i za i 1"\ r~r v y I T 1 X"*mel vėliausioj apžvalgoj ir 
j numatėme. Sausio ir pra
džios vasario Raudonosios 
.Armijos smūgiai taip buvo

tu raudonas siaubas” (Dir 
va, kovo 2 d.).

Matote, nė Dievo palai 
ma nebeisgelbejo hitlerinių i dideli - la/ tai iti| 
iiinrlocnn/nn znvin cinurmn _ _ ' . _ ... x .......-

I ... . n . 1 V1. . T . TT. I IdlllYlį UUVU pdUdlJld, į
kad jis ir jo plauko juoda-! tais užliejo Lietuvą Hitle-: rįuos pateko Hitlerio galin- 

jšimčiai turėjo tikrą rojųirio gaujos ir “'x1 
’nacių okupacijoje. Girdi: iš bolševizmo.

Birželio mėn., 1944 m., iš- Armija sugrįžo ir nušlavė Lai Poznanio “žiedas”, kur lerininkų pastangos, /J G? 1 i t ▼ Z-X ! • Į • y/ V . • r* f\ • v • 1 1 • V

išlaisvino jų gos armijos. Dalis jų jau 
Raudonoji i likviduota, o svarbiausia,

jvynėje ir dirbdami kūrybi- kiškais barbarais
|nį darbą, paminėjo trejeto nešdintis Švedijon ir lietu- 
jmetų nuo kruvino bolševiz-’ viški juodašimčiai, Hitleriui 
!mo išsivadavimo sukaktu- i parsidavę išgamos. Dabar
j ves. Dar tik pagodėjo vilti- jie tupi Švedijon, ėda Bend-i 
|mi, kad Dievo palaimos rojo Fondo patalpą ir loja’ 
j ranka gal nebelems gražiai už Hitlerio kailį.
i• j

Lietuviu Literatūros Centralinio j 
I Archyvo Fondo Atskaita j

Nuo susiorganizavimo dienos ik,i 1 d. kovo, 1945.

ĮPLAUKOS:
A. Bimba, Brooklyn, N. Y............. ..................................... 5.001
V. Kelmelis, Torrington, Conn............................................. 3.00 j
St. Tvari.jonas, Hamtramck, Mich........................................ 2.001
F. P. Malkaitis, Easton, Pa..............................   5.00 j
P. A. Jatul, Stoughton, Mass.................................   10.00 j
J. Benikaitis, Chicago, Ill. ......... . ................ . .................. 8.00'
John Mineikis, Brockton, Mass. ......................................  . 1.00i
LLD 212 kp., Bayonne, N. J..........................    • 10.00 j
LLD 25 kp., Baltimore, Md., per P. Paserskį (blanka) :

LLD 25 kp. $10.00, J. Deltuva (iš Hanover) $5.00.
Po $1: V. Stankevičius, J. Ančiu.kaitis, S. Vaitkus, M.
Seimis, K. Milinauskas, K. Mikolaitis, J. Balsys, J. Del
tuva, S. Mack, J. Stanys, K. Yuškauskas, F. Deltuvienė,
P. Paserskis. O. Straukienė 25c. Viso 28.25j

LLD 39 kp., Scranton, Pa., per P. Šlekaitį (blanka):
Po $1: P. Pestinikas, E. Geležauskienė, P. Šlekaitis, D. 
Šlekaitiene.—Po 50c: R. Yenušaitis, K. Genys, J. Gluok- 
snis, A. Ruseckas, F. M. Indriulis, L Klevinskas.
M. Kupstiene 25c. Viso $7.25 |

Ant. Degutis, Philadelphia, Pa........................................... 10.001
ALDLD 91 kp., Kenosha, Wis., per K. Pakšienę ............. 10.00 ’
LLD 68 kp., Hartford, Conn., per B. Muleranką............. 10.00 j
Dr.. M. D. Palevičius, Detroit, Mich., surinko “Vilnies” Ju

biliejiniame koncerte.
Po $5: A. M. Metelionis, K. Tamošiūnas, Walter Gra
kauskas, A. Gotautas. Dr. M. D. Palevičius $4.
Po $2: J. Vilkelis, J. Musteikis, Juozas Tdrza.
Po $1: Julius Jokubėnas, P. Krakaitis, J. Pauliukaitis, 
J. Aranauskas, J. Urbonas, K. Juodis, A. Žilinskas, A. 
Dempskis, J. Daukus, J. Vasiliauskas, Ed. Šeputis, P. 
Gyvis, J. Star, K. Nausėda, K. Juodaitis, J. Adomaitis, 
Dom. Ruginis, J. Gonaitis, J. Stanionis, A. Adomaitis.

Viso $50.00
LLD 2-ro Apskr. konf. surinkta per d. J. Gužą ............. 15.50

Viso nuo susiorganizavimo iki 1 d. kovo įplaukė $175.00

Tūlas laikas atgal buvo išsiuntinėta atsišaukimai ir blankos 
aukoms rinkti visoms LLD ir LDS kuopoms. Dalis kuopų ir 
pavienių asmenų, kaip matyt iš aukščiau paduotos atskaitos, 
jau prisiuntė savo auką Centraliniui Archyvo Fondui. Bft iš 
daugelio dar laukiame atsiliepimo. V. Rudaitis, ižd.
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yra labai strategiškas cen- ris ir jo šaika veža didelius 
tras, ten sueina 8 gelžkeliai turtus į Ispaniją, Portuga- 
ir 8 plentai. Tarpe Varša- Ii ją, Pietų Ameriką, auksą,
vos ir Berlyno, tai svar- deimantus ir deda ten ban- 
biausias gelžkelių ir plentų kuosna įdėlius įvairiausiais 
mazgas. Kol ten sėdėjo hit- vardais. Naciai ruošiasi 
lerininkai, tol Raudonoji “požeminiam veikimui”, ka- 
Armija negalėjo pilnai ap-jda jie bus nugalėti frontuo- 
rūpinti savo dalis Oderio se. Jie siunčia tūkstančius 
upės srityj. Dabar tas cent-j savo narių, žinoma apkrik- 
ras išlaisvintas. štytų ispaniškais ir kito-

Dar laikosi naciai apsup-1 kiais vardais, į Pietų Ame- 
ti Latvijoj, Karaliaučiuje, riką, jie ruošiasi Trečiam 
Rytų Prūsijoje —Brans- Pasauliniam Karui, 
bergo srityj, Grudziadz Jų pakalikai, anti-demok 
mieste, Breslau ir Glogau ratiniai elementai visur 
miestuose, bet šie centrai veikia ir naudojasi demok- 
neturi tokios strateginės ir ratijos laisvėmis. Rumuni- 
operacinės svarbos, kaip joj, nauji valdonai, pradėjo 
turėjo Poznanius. šaudyti demokratus gatvė-

Dabar Raudonosios Ar-; se, kad iššaukus piliečių ka- 
mijos smūgiai nukreipti į ra. Graikijoj anti-demokra- 
likvidavimą tų apsuptų na- tinis elementas siekia pa
čių, prasiveržimą į Čechos- smaugti demokratiją. Len- 
lovakiją giliau ir vyriau- kijos “valdžia” Londone, 
šiai, tai sunaikinimui Pa- kurios užlaikymas Anglijai

atsiėjo $160,000,000, išstojo 
prieš Krymo konferencijos 
nutarimus.

Amerikoj ta spauda, ku
ri pirmiau reikalavo 
Three’ konferencijos, 
jau ėmė šaukti, kad Kry 
mo nutarimai “no good”, 
kad jau reikia naujos kon
ferencijos. Hearsto kolum- 
nistas Kari H. Van Wie- 

padėtis yra mūsų rankose, i gand prakiuro, kaip Goeb- 
anti-hitleriškos jėgos laimi Delis šaukti: ------1_
ir laimės.
Vienybe Jungtinių Tautų 

ir Taika
Kada karo frontuose an- 

ti-hitleriškos jėgos ėjo nuo 
pergalės prie pergalės, tai 
1944 metų pabaigoj gan 
blogai atrodė dalykai namų 
frontuose.

Graikijoj šaudė demok
ratinius kovotojus ir net 
apšaukė juos “komunistais 
ir kalnų razbaininkais.” To
kia padėtis iššaukė didelį 
nepasitenkinimą Anglijoje 
demokratinių jėgų, Ameri-;

mary j — Pomeranijoj hit
lerininkų. Nauji smūgiai 
atvedė Raudonąją Armiją 
linkui Kolbergo prieplau
kos, kur yra nauji “žiedai”, 
nauji apsupimai Hitlerio 
jėgų, naujas jų naikinimas 
ir dabar smūgiai bus prieš 
patį Berlyną iy jo apdrū- 
tintas sritis.

Taigi, karo frontuose

“Big 
tuo-

; šaukti: “Komuniz- 
Imas!.. Komunizmas užvieš
pataus pasaulyj!” Dorothy 
Thompson ir kiti šaukia, 
kad reikalavimas nuo Vo
kietijos atsiteisti tavorais, 
tai “žmonių vergija”, tai 
privertimas vokiečių dirbti, 
ir jeigu vokiečiai atstatys 
Varšavą ir Stalingradą, tai 
“Amerikoj nebus biznio”, 
nes vokiačiai tą, ką sugrio
vė. Prakiuro W. P. Simms, 
C. Brown ir kiti. Visi jų 
raštai, išvados, tai tik tam, 
kad ardyti Jungtinių Tau-

(Tąsa 5-tame pusi.)
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Broliai ir Sesės, Ištieskime 
Ranką Lietuvos Žmonėms

ATSIŠAUKIMAS I PITTSBURGHO IR KITŲ PENN- 
SYLVANIJOŠ KOLONIJŲ GEROS VALIOS 

LIETUVIUS
Mūsų senoji tėvynė Lietu

va ir vėl pergyveno ir tebe
gyvena baisias kančias ir 
audras. Tiesa, šioje valando
je jau visa didžioji Lietuva 
su Klaipėdos kraštu išlais
vinta iš žiaurios hitlerinin
kų tironijos. Dabar tūks
tančiai mūsų brolių lietuvių 
kartu su Raudonąja Armija 
veda baisius mūšius prieš 
vokiečius kryžiokus Mažo
joj Lietuvoj, Prūsuose, ap
link Karaliaučių. Pirmu 
kartu po šimtmečių, nuo 
pavergimo prūsų - lietuvių 
genties brolių per kryžio
kus, Mažoji Lietuva liuo- 
suojama ir jungiama prie 
Didžiosios Lietuvos. Da
bartinė Lietuva bendrai si 
kitomis sovietinėmis respub
likomis liuosuoja savo bro
lius lietuvius iš kryžiokų ne
laisvės Mažojoj Lietuvoj ii 
jungia prie Didžiosios Lie
tuvos. Dabar — po karo, pc 
didelių vargų ir bėdų—Lie
tuva bus suvienyta, didelė 
ir galinga Lietuva, Sovieti
nė Respublika. O kas gi ne
norėtų matyti didelės, ga
lingos Lietuvos? Visi nori, 
apart saujalės smetoniškų 
ponelių, kurie nenori sau 
duoną užsidirbti savo pra
kaitu, bet nori gyventi iš 
aukų - almužnos. Tie ponai 
ir poniutės buvo pripratę be
galo ir krašto išnaudoti mū
sų brolius ir sesutes Lietu
voje ir iš mūsų prakaito ir 
vargo jie galėjo be darbo 
gražiai gyventi ir baliavoti.

Lietuvos žmonės nusikra
tė juos ir savo krašte įsistei
gė sovietinę tvarką, kad ap
sisaugoti nuo ponų tokio ne
žmoniško išnaudojimo. Ta
da iš Lietuvos pradėjo bėgti 
ponai ir ponios į visas pu
ses, kaip tarakonai - prūso
kai ir klykti: “teroras, tero
ras Lietuvoj!” Tai ne tero
ras, bet Lietuvos darbo žmo
nių atsiėmimas savo tei
sių, kuinas ponai su Smeto
na šautuvų pagelba buvo iš 
darbininkų atėmę. Dabar 
subėgę čia Amerikoj tie po
nai ir ponios, kaip Smeto
nienė, jos sesuo Tubelienė, 
Smetonukas, Grinius, Prun- 
skis, Pakštas,* Gabaliauskai 
ir kiti, rėkia duot jiems pi
nigų, ° jie Lietuvą “va
duos”, žinoma, už pinigus.

Lietuvos darbo žmonės 
pasiliuosavo nuo ponų, įsi
steigė šaly tvarką, kokios 
jie norėjo, ir dabar, laisvin
dami Lietuvą nuo amžinų 
jos priešų kryžiokų, bendrai 
su Sovietų Raudonąja Ar- 
miaj kovoja ir tūkstančiais 
dėl laisvos Lietuvos žūsta. 
O čia tie ponai, poniutės ir 
jų pakalikai ugnimi, spjaudo 
ir niekina Lietuvos jaunus 
vyrus, kad jie drąsūs, kad 
jie myli laisvą Lietuvą, kad 
jie bendrai su Sovietų Rau
donąja Armija kovoja ir 
tvarką daro Lietuvoj.

Čia, Amerikoj, per savo ir 
jiems pritariančią spaudą, 
jie teisina ir baltina nacius 
vokiečius, amžinus Lietu
vos priešus, o smerkia ir jie Lietuvon dabar nesiuh- 
šmeižia Sovietų Sąjungą.I čia, o pūdo sudėję Brookly- 
Žiūrėkite, kaip rašo ”Lie- ' ne ir kitur sandėliuose? Juk 
tuvių] Žinios” ir kiti prona-1 žmonės aukavo dėl karo nu-
čių laikraščiai, ten jūs rasi
te daug švelnių žodelių apie 
nacius ir eilių eiles visokių 
nesąmonių ir šmeižtų prieš 
Sovietų Sąjungą ir dabarti
nę Lietuvos valdžią. Kodėl 
taip? Todėl, kad jiems na
ciai kryžiokai nebaisūs, nes 
naciai palieka išnaudojimo 
sistemą, tai yra, ponai palie
ka ponais valdonais, o So- 

vietų tvarkoj ponams ati
mama galia ir jie paliekami 
lygiais piliečiais. Ot, broliai 
ir sesės lietuviai, tai visa 
paslaptis, dėlko toks jų nusi
statymas prieš dabartinę 
Lietuvos valdžią.

Dar kaipo faktas, ponas 
Gabaliauskas po priedanga 
kokios tai “Amerikos Lietu 
vių Tarybos” išleido lape
lius ir prašo kiekvieno pa
aukauti 16-tos dienos vasa
rio, 1945 m., dienos uždar
bį. O toji “Amerikos Lietu
vių Taryba” užlaiko koki tai 
'Amerikos Lietuviu Infor
macijų Centrą”, kurio užlai
kymui, geriau sakant, kelių 
ponų užlaikymui, būtinai 
reikia sudėti $50,000. Sa
ko, jūs, pittsburghiečiai, bū
tinai turite sudėti jiems $4,- 
)00.00.

Pradžioje lapelio Gaba
liauskas sako: “Nespėjo iš 
Lietuvos išsikraustyti voki
škas okupantas, kaip jo pė
domis atsekė rusai.” Na, 
pagalvokite, kada Lietuvoje 
ėjo didžiausi mūšiai, kada 
cūkstančiai lietuviu ir tūks
tančiai Sovietų Sąjungos 
Raudonosios Armijos karių 
kovojo, mušėsi ir žuvo vyda
mi iš Lietuvos niekšus, tai 
Gabaliauskas sako, kad vo
kiečiai patys iš Lietuvos iš
sikraustė! Mat kaip gaila 
Gabaliauskui nacių! Jis juos i 
daro baltais, nekaltais; ne
sako, kad naciai Lietuvos 
žmones teriojo, žudė, viską į 
Lietuvos gyventojų naikino. ; 
Jis sako, kad naciai “atsi- ; 
kraustė” tik taip sau į Lie-' 
tuvą, pabuvo ir vėl “išsi- ■ 
kraustė”. O jau kada vokie
čiai išsikraustė, tai tik tada 
‘jų pėdomis atsekė rusai.” i

Toliaus minėtam lapely 
Gabaliauskas sako: “Prieš 
šitokį piktą galingų kaimy
nų norą mes, lietuvių tautos 
nariai, griežtai protestuoja
me ir esame pasiryžę iš vi
sų jėgų kovoti.” Žinoma, ka
da Lietuvą teriojo kryžio
kai - naciai, tai tada tie 
žmonės, kurie atvažiavo per 
Berlyną, prieš okupantus 
kovos neskelbė. Bet kada j 
plėšikai iš Lietuvos išvyti ir, 
sugrįžo Lietuvos valdžia, 
tai dabar tik jūs, Amerikos; 
lietuviai, duokite daug pini
gų, o Gabaliauskas ir visa 
ta jų “Amerikos Lietuvių; 
Taryba” jau kovos iš visų' 
savo jėgų, išvaduos ir at
pirks Lietuvą! Tikrenybėj e J 
čia renkama pinigai iš pa
vienių ir draugijų ne Lietu
vai vaduoti, ne Lietuvos gy
ventojams pagelbėti, nes 
Lietuvos gyventojų pagelbai| 
dar jie nei sudilusio cento 
neskyrė ir neskirs. Jie pra
šo pinigų varde Lietuvos, 
varde Lietuvos suvargusių 
gyventojų, o tuos pinigus,; 
ištikrųjų renka tiem tingi- | 
niam, atbėgusiem ponam ir 
poniom šerti.

O kaip su tais drabužiais, 
I kuriuos jie surinko dėl Lie
tuvos karo nukentėjusių gy
ventojų? Kodėl tų drabužių

kentėjusių Lietuvos gyven
tojų, o ne sandėliuose supū- 
dyt ir kandims suėst. Vi
siems žinoma, kad Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komite
tas jau pasiuntė į Lietuvą 
septynis siuntinius už tūks- 
stančius ir tūkstančius do
lerių vertės padėvėtų ir 
naujų drabužių, avalynės, 
medikamentų ir kitko. Pa

klauskite tų pačių žmonių 
grupės, ką daro tas jų “Ben
dras Lietuvių Šalpos Fon
das”, gavęs iš karo fondo 
$135,000.00 Lietuvos gyven
tojams,' nuo karo nukentėju
si ems sušelpti?

Žinoma, nelengva mums 
bus jus įtikinti, kad mes 
tiesą sakom, tie ponai moka 
moka gražiai kalbėt ir verk
ti, būk tai dėl* Lietuvos ir 
jos žmonių. Bet jūs paklau
skite, ar jie davė ką nors už 
centą Lietuvos gyventojam?

Atsiminkite, ką mes sakė
me po pereito karo, kada čia 
irgi lygiai taip jie mums pa
sakojo apie Lietuvos vadavi
mą, jos atsteigimą ir žmo
nių šelpimą. Jie čia surinko 
šimtus tūkstančių dolerių 
dėl supirkimo drabužių ir 
maisto Lietuvos žmonėms, o 
ten tą viską nuvežę pardavi
nėjo. Kas turėjo pinigų, tas 
nusipirko, o kas pinigų ne
turėjo, negavo nei kąsnio 
duonos, nie siūlo drabužiam 
susilopyti. Mes sudėjome 
$600,000 Lietuvos Atstaty
mo Bendrovėn, kad atstaty
ti Lietuvą ir patiems kiek 
praturtėt. Ar tais pinigais 
Lietuva buvo atstatyta ir ar 
keli iš mūs praturtėjome? 
Mes sudėjome pusę miliono 
dolerių Rūbo Bendrovėn, 
kad papuošt Lietuvą ir pa
tys turtingais tapt, o keli 
jūs likotės turtingais? Mes 
sudėjome $50,000, kad pas
tatyti Lietuvai laivyną, o ar 

j pastatė laivyną? Mes sudė
jome (rodos, kun. Žiliui) 
virš $50,000 banko Lietuvoj 

. įsteigimui, kad teiktų pa- 
i skolas Lietuvos žmonėms 
žemais nuošimčiais, o jie 
lupo iš mūsų brolių Lietu
voj 30 nuošimčių už paskolą 
ir nubankrūtuodavo juos. 
Mes sudėjom tūkstančius 
dolerių Vilniaus atvadavi
mui nuo lenkų, o mūsų po
nai baliavojo su lenkų po
nais už mūsų pinigus ir juo
kėsi iš mūs. Mes sudėjome 
nuo 12 iki 14 tūkstančių do
lerių Klaipėdos pabėgėlių 
šelpimui, kai hitlerininkai 
grobė Klaipėdą, o tie tūks: 

itančiai pasiliko pono Žadei- 
i kio kišeniuj ir dabar, be a- 
i bėjo, šeria tais pinigais ko
kį pabėgėlį smetonininką.

Tai tokia istorija su tais 
mūsų ponais “patriotais” 
dėl dolerio. Jie toki buvo po 
pereito karo, jie toki yra ir 
dabar. Jiems ne Lietuvai 
pagelbėti rūpi, bet prisikim
šti sau kišenius dolerių, kad 
galėtų sau lengvai be sun
kaus darbo gyventi. Niekas 
—jokia šalis — už pinigus 
sau laisvės nenusipirko, ne- 
nusipirks nei Lietuva. Lie
tuvoje bus tokia tvarka, ko
kią ten gyvenanti žmonės 
pasirinks, o ne tokia, ko
kios norėtų tie ponai, kurie 
rėkia ir draskosi.

Neduokite jiems savo sun
kiai uždirbtų dolerių, o lai
kykite juos juodai savo die
nai ir savo suvargusiems 
broliams ir sesutėms Lietu
voj sušelpti, su kuriais greit 
galėsite susirašinėti ir 
jiems pagelbėti.

ALDLD 4-to Apskričio 
Komitetas

Newark, N. J.
Mirė Bernardas 

Aleksandravičius.
Kovo 1 d. mirė senas newar- 

kietis Bernardas Aleksandravi
čius, viršaus 80 metų amžiaus, 
gyveno po 167 Scherer Ave. 
Ilgus metus skaitė dienraštį 
Laisvę. Į senatvę jam už dien
raštį Laisvę apmokėdavo jo il
gų metų draugas Jurgis Zara- 
vicius.

Washington. — Kovo 4 
d. suėjo dvylikti Roosevelto 
prezidentavimo metai.

New Yorko unijistai nemažai pasidarbavo dėl Henry 
Wallace laimėjimo Prekybos Departmento Sekretoriaus 
vietos. Tūkstančiai jų pasiuntė Senatui reikalavimus, 
kad jis be delsimo užgirtų prezidento paskyrimą. Šis 
paveikslas parodo Wholesale & Warehouse Workers 
Unijos (CIO) lokalo 65 narius besirašant ant peticijos.

A. L. D. L. D. REIKALAI
Kiek Gavome Nariu?

*■ I

Kol kas vajus už naujus na-j 
rius eina silpnai. Daug kuopų į 
dar negavo nei po vieną narį, i 
Reikia būtinai pasmarkinti va-1 
jų, nes jau du mėnesiai praė-į 
jo. Liko tik .keturi,mėnesiai iki; 
liepos 1 dienos. Iki tos dienosi 
mes privalome gauti 1,000 nau-
jų narių. Dabar sekamai kuo
pos stovi naujų narių gavimo:

Kp. Miestas Kiek gavo
212 Bayonne ....................... 9

19 Chicago ....................... 7
2 So. Boston ................... 5

10 Philadelphia ................. 6
145 Los Angeles .............  • 5
28 Waterbury ................... J
55 Brooklyn ...........  4
20 Binghamton ................. 3
63 Bridgeport ................... 3
92 Cicero ...............   3

Po 2 naujus narius gavo: 4 
kp., Portland, 8 kp., Cambridge, 
79 kp., Roseland, 116 kp., Chi
cago, 155 kp., Worcester, 161 
kp., Seattle.

Po 1 naują narį gavo: I kp., 
Brooklyn; 11 kp., Worcester, 
13 kp., Easton; 17 kp., She-, 
nandoah; 39 kp., Scranton; 47 
kp., Montreal; 67 kp., Living
ston; 68 kp., Hartford; 86 kp., 
Chicago; 94 kp., Kenosha, 147 
kp., Brooklyn ir 162 kp., To
ronto.

Gauta yra 'keletas pavienių 
narių. Springfield, O., gal su
siorganizuos nauja kuopa, drg. 
J. A. Dambrauskas patsai įsto
jo į Draugiją ir gavo dar du 
kitus draugus, taip, kad ten 
įstojo trys nauji nariai.

GARBĖS KUOPOS
Iki pabaigai vasario į gar

bės kuopas įstojo sekamos kuo
pos, tai yra, kurios pilnai pa- 
simokėjo už 1945 įmetus:

Kp. Miestas
4—Portland, Ore.

15—Gibbstown, N. J.
39—Scranton, Pa.
44—Lowell, Mass.
46—Ottawa, Canada
49 E. St. Louis, III.
67—Livingston, N. J.
73—Summerlee, W. Va.
82—Peoria, Hl.

Ill—Butte, Mont.
113—Hamilton, Canada
117— Shelton, Conn.
118— White Plains, N. Y.
139—Cadomin, Canada 
152—Red Lake, Canada 
161—Seattle, Wash.
176—Athol, Mass.
198—Oakland, Calif.
212—Bayonne, N. J.

Nuo dabar skelbsime tik tas 
kuopas, kurios naujai pasieks 
garbės surašą, kad kiekvienu 
kartu nekartojus tas pačias ir 
laikraštyj sutaupius vietos.

Yra visa eilė kuopų, kurios 
gerai mokasi ir greitai pasieks 
garbės kuopų laipsnį. Taip, 2 
kp., So. Boston, jau pasimokė- 
jo už 70 narių; 47 kp., Mon
treal — 104 narius; 10 kp., 

Phila — 85 narius; 20 kp., 
Binghamton —55 narius; 137 
kp., Montreal — 67 narius; 
145 kp., LoS Angeles — 67 na
rius, ir 162 kp., Toronto, 97 
narius. Taipgi visa eilė mažes
nių kuopti, kurios jau yra arti 
pilno pasimokėjimo.
KAS SVEIKINA JUBILIEJŲ?

Draugiją sveikina proga 30 
metų jubiliejaus ir aukoja ap
švietus reikalams ir knygų lei
dimui sekamos organizacijos ir 
draugai:

ALDLD 145 kp., Los Ange
les, per drg. M. Bush prisiuntė 
aukų $21.75. (Vardai aukavu
sių tilpo korespondencijoj.)

ALDLD 63 kp., Bridgeport, 
Conn., prisiuntė aukų per drg. 
A. Jocį $8.50. (Vardai tilpo 
korespondencijoj.)

ALDLD 94 kp., Kenosha,
per K. Pakšienę prisiuntė aukų 
$5.05. (Vardai tilpo korespon
dencijoj.)

Po $3 aukavo ALDLD 139 
kp., Colerman, per J. Cherry 
ii1 ALDLD 185 kp., Richmond 
Hill, per drg. M. Klimą.

Po $2 aukavo: A. ir V. Kau
liai, Easton, Pa., A. Kupstas 
ir G. Bendix, E. St. Louis, Ill.

Po $1 aukavo: L. Bukauskas 
ir J. J. Daujotas, E. St. Louis, 
Ill., Peter Gedar, Denver, Colo., 
A. Bakevich, New Britain, 
Conn., P. Kambirauskas, De
troit, Mich, ir M. Radzevičie
nė, Brooklyn, N. Y. V. Maso- 
nis, Hartford, aukavo 60 centų 

j ir P. Frajeris, Summerlee, 40c. 
; Visiems aukavusiems tariame 
j širdingai ačiū! Prašome ir at- 
I eityj nepamiršti mūsų organi- 
j zaciją, nes jubiliejaus proga 
J išleidome brošiūrą organizaci- 
I niais reikalais, dubeltavai pa- 
j didintą “Šviesos” No. 1 laidą, 
į kas sudaro priedinių išlaidų.

BROŠIŪRA IR BILOS
Mūsų Draugijos jubiliejaus 

I proga išleidome brošiūraitę 
; “Susipažink su Lietuvių Lite- 
i ratųros Draugija.”1 Po tam tik- 
i ra skaičių kopijų išsiuntėme 
kiekvienai kuopai ir apskričių 

■ sekretoriams. Duokite ją vaji- 
, ninkams, tai bus pagalba va- 
i juj už naujus narius.,

Nauji nariai gali gauti po 
knygą dovanų iš mūsų senes
nių laidų. Jeigu kuopoj neturi
te, tai praneškite ir centras pa
siųs kuopai veltui.

Dar yra eilė kuopų, kurios 
neatsiteisė už įvairias brošiū- 
raites centrui. Prašome atsitei
sti.

AČIŪ Už KNYGAS
Jau buvo pranešta, kad.“Lie

tuva Ugnyj” knygos pritūko- 
me, tai į centro atsišaukimą at
siliepė eilė draugų. Drg. J. 
Blažonis, sekretorius 44 kp. iš
Lowell, prisiuntė penkias kny
gas, o keli draugai po mažiau. 
Ačiū!

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck Street,
.... Bręoklyn 6* N. Y.

HARTFORD, CONN.
Sėkmingos Prakalbos.

Vasario 25 d. čia kalbėjo A. 
Bimba, kuris pasakė labai gerą 
prakalbą. žmonių dalyvavo 
apie 350. Pirmininkavo W. 
Brazauskas. Laisvės Choras, 
vadovystėj Baltulioniukės ati
darė programą su Amerikos 
himnu ir sudainavo kelias lie
tuviškas dainas.

Drg. A. Bimba pradžioj kal
bėjo apie naminį frontą ir mū
sų pareigas, apie tas pastan
gas, kurios reikalingos karo 
laimėjimui i)' tuos, kas kenkia. 
Paskui nušvietė Jungtinių Tau-
tų santikius ir karo frontus, į Laurinaitis, E. Amšėjūtė, A.

Kalbėdamas apie Lietuvą' Valinčius, J. Bureika, E. Ken- 
faktais įrodė, kaip naciai išžu- ces, A. Kiškiūnas, W. Laiman, 
dė 165,000 raudonarmiečių be- O. Varatienė, Mr. ir Mrs. 
laisvių Lietuvoj ir 300,000 Lie-1 Wicks ir Grigaitis. Visiems au
tuvus civilių gyventojų. Skaitė kavusiems tariame širdingai 
iš laikraščių ištraukas ir gautai ačiū. Viso aukų Lietuvos žmo- 
laišką iš Lietuvos. Ragino vi- nėms pag. surinkta $732.80. 
sus tuojau siųsti pagalbą Lie-; 
tuvos žmonėms. Bendrai, jo' 
prakalbos visiems labai daug; 
dalykų nušvietė.

Buvo renkamos aukos Lie-', 
tuvos žmonių pagalbai. Aukavo

i sekamai: A. ir L. Klimai $30. 
I Po $25: J. Bičionis, J. ir L. 
; žemaičiai. Po $20: Daukaitis, ■
K. Nikelis, J. Veiveris, P. Pit-į 
nienė J. Jeskonis, S. F. Mizara 
ir A. Romanas.

Po'$10 aukavo: A. Totorėlis, 
Į J. Aibavičius, V. J. Valley, A. 
i Sukauskas, J. Aukščiūnas, J J 
' Gailiūnas, A. Raulinaičiai, J. 
iAmbrozas, F. Zaltauskas, O.' 
i M. Saliokai, M. Nikžentaitie-' 
; nė, D. Aksamitas, J. M. Bar- 
natt, J. V. Vasiliauskai, J.šir-;

i vidai, A. Pavilionis, M. Rama-: 
nauskas, ir po $6: J. Beržinis

■ ir A. žikas.
Po $5: J. Bagdonas, A. Kiš- 

ikiūnas, A. Laučikas, K. Nor- 
! kaitis, A. Latvėnas, V. Klimas, 
I J. Pilkauskas, Wm. Jurkevi-
■ čius, M. Sabaliauskienė, K. 
i Aksomitauskas, L. šilabaitis 
1 (suma neaiški), M. Johnson, 
i P. Laurinaitis, A. Stankevi- 
! čius, A. Ambrozas, K. Plitni- 
' kienė, J. Janulevičius, F. Pet- 
j rašiūnas, K. Mikulskas, J. Si- 
I monavičius, M. Ramoškienė, K. 
! Brazauskas, L. Mankienė, F. J.
Repšys, Mališauskas, Z. R. 
Yuška, B. Lukai, J. Macijaus-.' 
kas, M. Naktinis, J. Vila, J. 
A. Kučiai, Mr. ir Mrs. J. Tah-! 
mas, F. Ramanauskas, A. Kva-j 
ratėjus, A. Lingienė, A. Lauri- 
nas, V. Staugaitis, M. Juškie

nė, C. Miller, B. Slipkus, Mr.Į

Easton, Pa.
I Aukos Laisvės Bazarui ir Lie

tuvos žmonėms mio Karo
N ukentėjusiems.

v
Laisvės Bazarui aukavo $5 

I Stasys Danielius, $2 Leonas 
Tilvikas; po $1: Ona Vaurie- 

' nė, Sofija Lušienė, W. Lengvi
nas, Ch. Stankus, F. Malkaitis, 
Frank Waistaras, V. J. Stan
iais, Vladas Danielius, Frank 
Martinkus.

Lietuvos žmonėm nuo karo 
nukentėjusiem aukavo $10 Sta- 

i sys Danielius ir $5 Sofija Lu- 
■ šiene. Visiems aukavusiems 
ačiū!

Aplankykite Ligonius.
Draugas K. Abakon-Baka- 

nauskas nešė lauk pelenus, pa
slydo ir puolė ant tvoros, susi
žeidė šoną, kelias dienas gulėjo 
Bettso ligoninėj, dabar serga 
namie.

Laisvietis Walter Marks- 
Markauskas serga ir guli Eas- 
tono ligoninėj, Easton Hospi
tal, room 209. Tame pačiame 
kambaryje guli Vincas Danie
lius.

Mūsų miesto graborius Jo
nas Katinis, tarnaująs Dėdei 
Šamui, Memphis, Tenn., perei
tą savaitę buvo parvažiavęs 
atostogų .keliom dienom.

Laisvietis Stasys Rinkūnas, 
iš Bethlehem, Pa., su dukteria 
Selma išvažiavo ant mėnesio 
laiko į Floridą, važiuos iki Key 
West, aplankys kitą savo duk
terį, kuri tarnauja Dėdei Ša
mui. Draugas Rinkūnas daug 
ką pamatys ir gerai pasilsės.

V, J. Stankus.

I ir Mrs. Raymond, J. Lukštas, 
M. Staugaitienė, J. ir O. šilkai, 
J. ir M. Margaičiai, P. O. Gi- 
raičiai, J. ir V. Kazlau, J. Gi- 
raitis, J. Klimas, A. Zimerman, 
A. Aksinas, F. Raiko ir J. Vil
činskas.

Po $2 aukavo: Vaitkai, P. 
švilpa, J. Žukas, O. Lopato, W. 
Brazauskas, R. Matonis ir 
Draugas X.

Po $1: J. Baltulionis, O. Rud- 
zinskienė, O. Krasnickienė, V.

1 Y. Yokimas, E. Yurkevičienė, 
1 M. Paldys, V. Zaltauskas, J. 
Samuliavičia, A. Griška, S.

Komisijos Narys..

Detroit, Mich.
Pažangietės Paminės Moterų 

Tarptautinę Dieną.

Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubas ir choras sparčiai 
rengiasi paminėti Moterų 
Tarptautinę Dieną. Nors Mo
terų Diena pripuola kovo 8 d., 
bet dėl patogumo publikai 
mes parengimą turėsime kovo- 
March 11 d., Ispanų Bendro
vės Svetainėje, (buvusioj Lie
tuvių Svetainėj), ant 25-tos ir 
Vernor Highway.

Minėtame pažangiečių pa
rengime bus suloštas veikalas 
“Pavyzdinga šeima,” su daug 
dainų, bus kaip maža opere
tė. Taipgi bus daugiau kitų 
scenos įvairumų. Mūsų jauna 
advokatė Stephanie Masytė 
pasakys prakalbą apie reikš
mę Moterų Tarptautiškos Die
nos. Po visų scenos veiksmų, 
bus šokiai prie geros muzikos. 
Pradžia parengimo bus pradė
ta laiku, lygiai 5 vai. po pie
tų.

Veikalą loš visi gabūs sce
nos artistai, po vadovybe Jono 
Vaitkaus.

Dainuos solo, duetų ir visas 
choras, po vadovybe Mrs. Alt
schuler.

Nuo parengimo pelno pusė 
eis dėl Liętuvos našlaičių, nu
kentėjusių nuo karo.

Įžanga iš anksto tikietas 
70c, prie durų bus 80c, su tak
sais.

M. Alvinienė.

Great Neck, N. Y.
Iš Mūsų Kolonijos Veiklos.
Tenka atžymėti tą faktą, kad 

nors čia yra dvi lietuvių srio- 
' vės, tačiau svarbiais visuome- . . . .niškais klausimais susitariame 
! bendrai veikti. Taip ir dabar, 
kada eina vajus pagalbai Rau- 

; donajam Kryžiui, kad sukėlus 
1 per visą šalį virš šimtą milionų 
dolerių, tai prie to prakilnaus 
darbo prisideda ir Great Neck 

i lietuviai.
Per šv. Pranciškaus drau- 

1 gystę liko užkviestos visos lie- 
] tuvių draugijos ir organizaci- 
; jos, kad visos bendrai surengtų 
parengimą paramai Raudonojo 
Kryžiaus. Sudarytas bendras 
komitetas, kuris rengia bankie- 
tą, sekmadienį, balandžio 8 d. 

i Bus valgių, gėrimų ir šokiai, 
; taipgi iš Raudonojo Kryžiaus 
i kalbėtojas. Tikietų kaina $2, 
I manome, kad tokiam svarbiam 
' reikalui kiekvienas įsigys tikie- 
tą.

PRAKALBOS.
Visų progresyvių organiza

cijų bendras komitetas ruošia 
prakalbas, kurios įvjrks atei
nantį sekmadienį, kovo 11 d., 
Kasmočių Svetainėj, 91 Steam
boat Rd., 6 vai. vakare. Kalbės 
D. M. šolomskas iš Brooklyno.

Pirmyn Choras, vadovystėj 
Almos Kasmočiūtės dainuos 
parinktas dainas. Įžanga vel
tui. Visas ir visus kviečiame 
dalyvauti ir išgirsti gražių dai
nų, taipgi gerą kalbėtoją.

F. Kl-ton,
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Bostono ir Apylinkes Žinios
rodė, tai žydai. Jie sudarė sce
ną, kaip jų tautiečiai bėgo nuo 
Hitlerio banditų, o kitą sceną, 
kaip laisvai iškėlę Raudonas 
vėliavas žygiavo per Sovietų 
žemę. Jų Choras didelis ir miš-i 
rus. Jų dainos visos buvo vė-l

Partizanai,1

Bostoniečiai Labai Dailiai
Pagerbė Raudonarmiečius.
Kuomet Amerikos preziden

tas Rooseveltas priėmė prisiegą 
ketvirtai tarnybai, jis pasakė 
trumpiausią šios rūšies prakal
bą istorijoj. Be kitko, jis sa
vo kalboje pasakė: “nuo dabarJiausios, sovietinės: 
mes turėsime būti pasaulio pi- . Prie Stalingrado, ir tt. Aišku, į

Kas reiškia, kad mes šios dainos užimponavo publi- 
laikui nebuvome pa- ką ir jos entuziazmas pasiekė, 

aukščiausį pulsą.
Buvo perstatyta antru atve

ju sirijonų šokikė. Pas sirijo-!

liečiai.” 
iki šiam 
šaulio piliečiai. Savaimi kyla 
klausimas, tai kas gi mes bu
vome? Pas tūlus vyravo arba 
ir dabar keri prieš kitas tautas nūs yra tradicija, kuomet šoki- Į 
neapykanta, o ką jau ir kalbė- kė šoka, tai jeigu jiems patin-j 
ti apie atžagareivius, jie pra- ka ir myli ją, tai žiūrovai me-; 
švinkę sektantizmo neapykan- ta pinigus, kad šokikė da ii-j 
toj. Rodosi, tie prezidento žo- giau jiems šokių. Pradėjus šo- 
džiai da neataušo, o čia žmogus į kikei šokti, tuoj pasirodė ir do-; 
sėdi Bostone Brad fordo Hote- leris ant pagrindų, na, tai ir 
lyje ir savo akimis matai, kai buvo pradžia. Publika netik 
astuonios tautos sveikina tą nuvargino šokikę, bet ir jos 
Raudonąją Armiją, kuri neša tris pagelbininkes, o buvo re-j 
laisvę viso pasaulio žmonijai! zultatas, kad ant pagrindų su-|

Sėdi žmogus ir jauties, kad sikrovė kupetą bumaškų apiej 
rodosi gyveni to 
“švento” Alfonso 
kuris nemiręs su batais įžengė nukentėjusių. i
į rojų. Pilnutėlė puošni svetai- Kreditas priklauso programoj 
nė, virš dviejų tūkstančių žmo- tvarkytojai Miss. Lillian Ar-! 
nių, bet visų nuoširdus troški-1 nold. Iš jos mes turėtume pasi-' 
mas 
ra i 
pasaulyje būtų pilnai 
Programas prasidėjo 
valandą, kaip kad buvo garsin
ta. Pradedant programą, Davis 
(negras) sudainavo Amerikos 
ir Sovietų himnus. Po to at
skiros tautos pildė programą ir 
reikia pasakyti, jog visi atliko 
savo užduotis labai puikiai.

Labai gerą įspūdį padarė la
tvių choras. Jis susideda apie 
iš trisdešimts šešių dainininkų; 
dvidešimts moteriškų balsų. 
Jame jaunimo visai nėra, visi 
baltagalviai - veteranai daini
ninkai, tai kiekvienas daininin- 
.kas išlaiko harmoniją.

žinoma, skaitlingiausia pasi-

pasakiško tūkstančio vertės. Aišku, tie! 
gyvenimą, pinigai bus sunaudoti dėl karo.

Bridgewater, Mass Philadelphia, Pa sandėlyje (101 Grand St.).

National War Labor Board 
pirmininkas Davis. Jis ir kiti 
tarybos nariai, kurie sudaro 
taip vadinamą “visuomenes 
grupę,” pasipriešino leidimui 
pakelti darbininkams algas 
abelnai. Tačiau ir jie sutiko, 

I kad kur algos yra labai že
mos, kad jos būtų pakeltos 11 
nuos.

Girardville, Pa.

Iš 'Mūšy, Kolonijos.
Mirė G. Krinčius, kuris tapo 

palaidotas vasario 26 d. Drau
gas G. Krinčius 
ninku reikalams 
metų, ypatingai 
platino Laisvę ir 
dos reikale bendrai 
drg. J. Katilium, ir dabar jau 
abu yra mirę. Pirmiau mirė 
Katilius, o už kelių mėnesių ir 
Krinčius. Katiliaus gyvenimas 
jau buvo nušviestas dienraštyj.

Drg. G. Krinčius sveikas bū
damas labai daug laiko ir 
energijos pašventė platinimui 
darbininkų spaudos. Krinčių 
šeima susidėjo iš 4 dukrų ir 
sūnaus. Jų gyvenimas nebuvo 
skaistus, ligos ir į kitos nelai
mės lankė jų namus. Bet nežiū
rint to viso, Krinčius nekados 
neatsiliko nuo darbininkų vei
kimo, platino spaudą, veikė,' 
platino lapelius, tikietus, žo-l 
džiu, gyveno ne vien sau. betj 
ir visuomenės naudai. ------
raišiais keliais metais trys jų 
šeimos nariai mirė, o sūnus 
dabar tarnauja kariuomenėj.

veikė darbi- 
per daugelį 

energingai 
Vilnį. Spau

di rbo su

W. Ermuliavičius ir P. Bud
rumas.

Po $2: M. šimonskienė, K. 
Kusborskis, S. Rudis, A. ir J. 
Mažuknai, S. Gudinas, Mr. ir 
Mrs. Malewich, J. Agugustin 
ir A. Lapeikis.

Po $1 aukavo: J. Valant, E. 
Malinski, A. Yurkštienė, F. 
černis, P. ir K. Balčiūnai, A. 
Figose, A. Bubinas, V. Kaz
lauskas, G. Šimaitis, C. Raukis, 
V. Pribušauskienė, Stef. Pa- 
dolski, P. Balčiūnas, J. Deks- 
nis, F. Kazeliūnas, A. Beržinie- 
nė, J. Geilienė, B. Rudis, A. 
Deksnis, A. Lukas. Po 50c: T. 
Bush, F. Kenčiusi ir A. Jonson. !
Po 25c: K. Deksnis, V. Sodoch se per pamokslus ragino, kadįsav0 vardu nerengia, vis kuom 
ir Bill Chember. Viso $90.25. ne.štų drapanas. . Geraširdžiai! prisidengia, šį sykį prisidengė

Smetoninkų grupelė nieko
Pradeda įvykt nepasitenkini- daugiau negali padaryt, tai 

mai Liet. Bendro šelp. Fondo nors anglų spaudoj pasigarsi- 
darbais. Jiems gana gerai se- na. Penktadienio, vasario 16 
kėši iš pradžių. Juos remia ka- Bulletin vakarinėj laidoj pra- 
talikai, socialistai, tautininkai- nešė, kad jie atstovauja 20,000 
smetonininkai. Mūs mieste yra Philadelphijos lietuvių. Kad tie 
2 radijo programos. Vieną va- lietuviai 
dovauja matrasų pardavėjas, 
kitą vargonininkas. Bet pasta
rasis tik anaunseris. Jis ant jo; lietuvių? Gal priskaitė ir tuos, 
radijo programos teisės neturi.! kurie jau gyvena švento Kry- 
Ką jam jo bosai liepia, tą jis ^iaus kapinėse ir panašiose vie- 
turi garsint. Jie pradėjo savo;l°se- su jais tą skaičių ir 
vajų garsint iš abiejų radijo sudarytų.
stočių. Yra trys parapijos. Jo-; Ponai smetonininkai nieko

paminėsią Lietuvos 
nepriklausomybę.”
Kažin iš kur jie rado tiek

. Geraširdžiai | prisidengia, šį sykį prisidengė 
žmonės nešė daug ii’ gana gerų i Raudonojo Kryžiaus vardu: 

i drapanų į policijos stotis, į Pilietis.
■ privatiškus garadžius. Jie ma
inė, kad tos drapanos bus pa-; 
siunčiamos. Graborius Juozas! 
Kavaliauskas įsakė Antanui 

j Dzikui, radijo vedėjui ant ra- 
Malonu matyti spaudoj, kad cnj0 pasakyt, 

i tarpe Amerikos lietuvių spar- 
' čiai eina darbas pagalbai Lie- 

L’ 7 | tuvos žmonių. įvairiuose mies- 
į tuose susitvėrė komitetai, ku
rie darbuojasi tam gražiam 
tikslui, kad padėjus mūsų bro- 

! liams ir sesutėms.

Visiems aukavusiems širdingai;
ačiū. J. Kalvelis

Cleveland, Ohio
žmonės ne- 

Kavaliausko į 
apie atėju-' 
be jo paliu-

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Susirinkę keli draugai pas 
į, tai baigti pergalingai ka-: mokyti, kad mūsų koncertuose; j, a. D. pasikalbėjome ir prisi- 
ir kad visos tautos šiame žmonės nežiovautų i1"’ J ' 

laisvos, i ninkas išeis. Taipgi 
trečią priklauso Miss.

kad 
duotų drapanų be 
paliudijimo. Kad 
sius rinkt drapanų
dijimo tuojau praneštų Kava
liauskui ii’ tokie rinkėjai būsią 
“areštuoti.” Jie tą viską taikė 
Liet. Pag. Teik

Los Angeles, Cal

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Kom. veikė- 
grąsino žmo-!Iš Lietuvos Krinčius buvo j

. i . . į- - - - g j vilnietis, Amerikoj daugiausiai!
•ki darni-jminėme Lietuvos žmones, kuiieimetu pi.agyveno ltlKale
, kreditas i tiek daug nukentėjo nuo vokie- teryj Sj ilgai vSžio liga ir 

<oxson, ui Lčių. Nutarta parinkti diapanų, mįrg sulaukęs apie 60 metų, j 
perstatinėjo tautas su jų isto-j ir pinigiškos paramos. , ^Kadangi, šiemet pas mus žie-l

i Drapanų aukavo J. Salatka,ma snįeg0 daug, tai mirų-s 
skaudžiausius tautos naujų drabužių, J. MordosaH negal-jo |aidoy į žemę>

naujų drabužių ir naujus ceJgrabus statė į koplyčias, tai ir 
verykus. Mrs. Kamai auskienė Krinčiaus palaikus pastate ko- 
gerą šlebę ir geius ceveiykus,; p|yči()j, prie turtingų, 
Jurgis Lakšis 12 meigaičių jatšils, tai visi 
dresiukių, A. Yasius overkau- d()ti į žemę Lai jam 
ta” ir J. Pidzinas drapanų. I - t1 , ■ Zinas poilsis.Taipgi nusitarėme atsisauk-; 

Rasvadauskas įsigijo naujai įį j vietos gerus • lietuvius, kad! 
aludę. Jų karčiama randasi 307j<as .kiek galite, kad paaukotu-! 
W. Broadway, So. Bostone, j įe drapanų ar pinigais, už ku-| 
Vieta naujai pertaisyta ir at-1 riuos bus nupirktos drapanos.! 
rodo tikrai į linksmybės palo-j Galite aukas priduoti Alfonsui 
cių. Jwunutis. | Dambauskui arba Juozui Mar-

—-------------------------------------- i dosai. Visų vardai bus paskelb-
$18 — dėl berniuko; W. Ver- įį Laisvėj, kas aukosite, 
bickas $18 — dėl berniuko; J. 
ir M. Pupiai $10 — del berniu
ko; M. L. Levišauskai $10 — 

; mergaitei.
Draugė A. Levanienė daug' 

i pasidarbavo, nes ji sukolekta- 
■ vo iš krautuvių drabužėlių dėl viso 
20 berniukų ir 34 mergaičių 
vertės $486. Tai bendrai bus 

į aprengta 122< berniukai ir mer- 
i gaitės. Drabužėlių vertė yra 
; $1,072.00. Varde Bendro Ko
miteto ir Lietuvos vaikučių D 
visiems ir visoms tariu širdin- kini; 
gai ačiū, kurie prisidėjote prie 
šio taip svarbaus darbo, o dau
giausiai drg. Levan ienei ir 
May (Makslavickienei), kurios 
daugiausiai pasidarbavo! Visi! labai mažai žmonių 
drabužiai tapo pasiųsti Lietu-j Pasirodo, 
vai Pagalbos Teikimo Komite-; pia atydos į jų keiksmus, 
tui į Brooklyną ir iš ten

i pasiųsti į Lietuvą.
Kad padengti siuntimo

rija ir geografija, išimdama iš i 
istorijos
gyvenimo momentus.

Taigi, bostoniečiai iškilmin
gai pagerbė Sovietų Raudonąją 
Armiją ir sušelps nukentėju-! 
sius nuo karo.

* * * »
Juozas Genevičius ir Pranas 

įsigijo

Lietuvos Vaikučiams Dovanos 
ir Koncertas

Los Angeles lietuvių organi-i 
zacijų bendras komitetas pra-1 
vedė vajų, kuris supuolė su 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto vajumi, kad pasveikin
ti Lietuvoj motinas ir kuo dau-‘ 
giau aprengti vaikučių, 
vajus labai gerai pavyko.

Pažangūs lietuviai ir organi
zacijos stojo darban ir supirko 
drabužių aprengimui 122 vai
kučių, amžiaus nuo 5 iki 15 
metų. Štai tie gerieji lietuviai 
ir. organizacijos, kurie aukavo 
ir supirko drabužių:

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 145 kuopa aukavo $60 ir 
parūpino aprengimą 2 berniu
kams ir 5 mergaitėms. Lietu-

Moterų Apšvietos Kliubas
kad aprengus 6 mergai- kaščius ir nupirkti maisto 

Lietuvių Laisvės Choras kučiams, tai vasario 11 d. buvo 
dėl trijų bernaičių. Lietu- surengtas koncertas. Jis davė 
Laisvės Kliubas $27, .kad' virš $200 pelno. Koncertinė 

programa buvo gera, kurią ]5il-

Tas

bus

Dienraščio 
paaukavo 
draugai: A. 
Mardosas, P. 
Kamarauskas 

$2.50.

Ir Clevelando lietuviai tame' J’am\ ^zd,no ir
___ _ gražiai pasidarbavo,; nes V1S^UO- 

Bridgewa-j jau išpildė tris kvotas ir dabar į kas dabai 
įeina prie užbaigos ketvirtoj i bendi ac ai jjs 
kvotoj. . i Dirvo-ie

Lietuviu Literatūros Draugi-1 nima’
|jos 190 kuopa, Collinwood, pa-ĮPūsta garadžiuose n- Brooklyno| 
jsiryžo atlikti du gražius dar-;
I bus — sukelti finansų1 Lietuvos 
žmonių pagalbai ir atžymėti;

lvaip|drg. J. Žebrausko 40-ties metų; 
alai-. yįyuomeninį veikimą.

Drg. J. Žebrauskas (Žebrys) i 
! pradėjo veikti 1905 metų revo-l 

v. i liuciios laiku Lietuvoj, vėliau senas šioj ’ Z1 ... . TZ , . .vei.ke Škotijoj, Kanadoj ir jau
i virš 20 metų darbuojasi Cle-1
' velande. Per visą tą laikotarpį
; buvo ir yra darbininkiškos 
spaudos bendradarbis.

Jis bendradarbiavo “Rank- 
pelnyj”—Škotijoj, vėliau “Ko- 

o dabar bendradarbiauja
“Vilnyj.” 
bus paruošta iš-! 
raštų ir sudarytai 
chorai sudainuos

paaiški? Jų 
Jankauskas■ 

išreiškė nepasitenki- 
kad surinktos drapanos.

o i 
bus palai- Į 
būna am-

Mirė S. Lankelis, 
j miesto gyventojas. Tai tipiškas i V 

paėjo iš Lietuvos nuo' 
hitleri- ■ 

buvo 
visuo- 

Mirė

; dzūkas, 
Pirčiupiu kaimo, kurį 
ninkai sunaikino. Taip 
gero būdo žmogus, bet 
menės veikimo nerėmė.

' sulaukęs 70 metų.

JJETUVISKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotjivių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermenine (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
Tek 8-6723.

Laisves paramai ■ 
po 50 centų sekami' 

Dambauskas, J. 
Križanauskas, J.; 
ir M. Skaudis,! 
A. Rambaus kas. \

Lowell, Mass
buvo rašyta apie vei 

kimų, bet kas veikiama politi 
koj, tai niekas neprisimena. Į 
Vietiniai Lietuvos laisvų žmo
nių priešai buvo surengę savo 
“kermošių” niekinimui jų, bet 

susirinko.
kad žmonės nekrei-

Lietuvių Bridgewaterio 
govė, kuri išdirba “Over Globe” 

i čeverykus, savo mitinge au.ka- 
• vo $1,000 dėl nukentėjusių 
į Lietuvos žmonių ir 10 keisų 
j (240 porų) čeverykų dėl Rusi- 
j jos žmonių, ši Draugovė visuo- 

■ met remia prakilnius darbus, 
i taip ir dabar. Ji 1945 metus 
: gražiai pradėjo. Taip pat ant 
j blankų buvo renkamos aukos.

Drau-
voj, 
“Laisvėj” ir 

Parengime 
traukos iš jo 
programa, o
drg. Žebrausko parašytas dai-! 
nas. žodžiu sakant, tai bus įdo-! 
mus programas.

Parengimas įvyks sekmadie-! 
nį, balandžio 22 d., 5 vai. va
kare, Slovėnų Svetainėj, 15810; 
Holmes Ave., įžanga $1. Tikie- 

| Surinkta $90.25, kas sudaro la-jtus reikia įsigyti iš anksto, nes1 
! bai gražią ir nuoširdžią pagal-; prie durų nebus pardavinėja-! 

! mi.
Tikietus prašome gauti pas 

komisijos narius: J. Kalakaus- 
ką, A. Mockaitį, G. Daminaitį 
L LDS kliube, 930 E. 79th St.

F. W. Skalius
(SHALINSKAS)

Funeral Home

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

1 dydžio, kokio pa- 
F 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

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOOp/iAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

bą nuo mūsų miesto lietuvių. 
Aukų rinkime daugiausiai pa
sidarbavo K. Kalvelienė, K. 
Peslis ir S. Kirslis. Aukavo se
kamos y palos..

Po $5: J. ir K. [Kalveliai, C.) Bus skanaus maisto, tinkamo 
M. Tamulis, A. Beržinis, K. iri gėrimo ir gera muzika. Visus 
O. Pesliai, P. ir M. Kundrotai ir visas prašome įsigyti tikie- 
ir Kiršliai. Po $3|: F. Stošis, tus ir dalyvauti. A. M.

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

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

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

Lenkai vasario 25 d. buvo 
surengę protesto mitingą prieš 

Stali-Rooseveltą, Churchill ir 
ną. Čia lenkų .kolonija nemaža, 
jie sakos turį 7,000 lenkų, bet 
Londono ponų paramai susi- 

! rinko vos keli tuzinai. Pirmi- 
i ninkas dejavo, kad labai “liūd- 
! na.” Buvo pastatęs čekų advo
katą kalbėti, tas sakė, kad dar 
jis nieko nežino apie “Lenkijos 
pardavimą,” kaip Rooseveltas 

parvažiuos, tai ir raportuos.
Kitas, kokis ten jų kalbėto- 

vyrukas L. | jas Rooseveltą išvadino ‘judo- 
šaukė, kad Sovietų Ru- 

aršiau, kaip kalėj i- 
ir kartojo 
“areštuoja 
ir žudo,”

vai-
vių 
$60, 
tęs. 
$27, 
vių
aprengus du bernaičius.

J. E. Babicz drabužėlius užįdė: Lietuvių Laisvės Choras po! 
$25 dėl 2 vaikų. J. L. Boyce! vadovyste Nelies Valaitis, labai; 
$10, dėl vieno vaiko. M. P. gražiai sudainavo tris dainas 
Kriščiai $11, dėl vieno vaiko.! ir dar dvi uždarant programą. 
A. Čiuberkos $11 — drabužė-1 Reikia pasakyti, kad choras 
liai vienai mergaitei, M. ir O. daug pagerėjo, kada drg. Nellė 
Pūkiai $11 — vienai mergai- pradėjo vadovauti. Programoj; 
tei; Ed. Butkus $10 — dėl 
dviejų vaikų; Stanley Yakim 
$10 — dėl vieno vaiko; J. ir 
P. Pupiai $25 — dėl dviejų 
vaikų; P. Richard $12 — dėl 
vieno vaiko, P. ir N. Petruliai 
$10 — dėl vieno vaiko; E. ir 
A. Bernotai $19*— dėl mergai-' 
tės; A. Levanai $10 — dėl vie-i 
no vaiko; A. Rado $10 — vie
nai mergaitei; E. ir R. Danau
skai $65, — dėl 3-jų bernaičių 
ir 3-jų mergaičių drabužėlius; 
EI. C'able $10, — vienai mer
gaitei; G. ir F. Smitai $10 — 
vienam berniukui. •

M. ir J. Mays $130, parūpi
no drabužėlius dėl 13-kos vai
kų. F. Prūsas $10, — dėl vieno 
berniuko: J. Karnauskas $10,
— dėl berniuko; M. šereikięnė 
$10, — mergaitei; M. Powell 
$10, — dėk berniuko, L. Messel 
$10 — mergaitei; K. Gilis $10
— mergaitei: J. Pociūnas $10 
—berniukui; P. Repečka $15— 
berniukui; A. Talandzevičius

Lietuviu Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiem$ yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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

(Jsist. 28 m.)

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

dalyvavo jaunas 
Noster, kuris gražiai paskam-: šium, 
bino ant piano ir pagrajino ant sijoj yra 
armonikos. Alice Callan gra
žiai sudainavo porą dainelių.
J. Berezovski gražiai dainavo; 
per du atvejus. Ona Levanienė, 
kaip ir visuomet, gražiai pa
dainavo porą dainelių. Visiems į 
programos dalyviams labai 
ačiū.

Pertraukoj Vuvo renkamos 
aukos Lietuvos vaikučių dra- 

reikalams, surinkta 
Šį kartą aukavusių 
nebuvo užrašomi, tai 

taip jiems tariame visiems 
ačiū! Tik tiek žinau, kad drg. 
S. Smith aukavo $10. Buvo šo
kiai prie West orkestros. Čia 
reikia priminti, kad drg. W. 
Virbicko labai skaniai buvo iš
keptos ir sutaisytos turkės. 
Prie maisto gelbėjo Juzienienė, 
Kaslavakiūtė ir Jazelskienė. A. 
Bušas ir A. Čiuberkis dirbo 
prie alaus. Visiems ačiū, kurie

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

Telefonas EVergreen 7-1661

T,
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

bužių 
$54.04. 
vardai

me, kaip pragare” 
melus, būk Sovietai 
tūkstančiais lenkus 
tai tikra nacių propaganda!
Paskui kartojo tokius pliauška
lus, kaip lietuvių Keleivis rašo, 
visokius išmislus, reikalauda
mas pavergti ukrainiečius, bal
tarusius ir lietuvius, tai yra, 
senų rubežių. Kitaip, sakė, pa
saulyj ramybės nebus.

Paskui rėkė, kad jie negali 
dabar į Lenkiją siųsti drapa
nas, nes būk “viską bolševikai 
sau griebia.” Kaip tik lietuviš
ki liaudies priešai, taip ir jie 
kalba. Paskui perskaitė rezo
liuciją, kurią, žinoma, pasiųs 
visų lenkų vardu. Lowelietis.

daug dirbo, kad parengimas 
būtų sėkmingas.

P. Rėpečka,

NOTARY 
PUBLIC s:

$
TELEPHONE 
8TAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

3
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LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio 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.

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Ketvirtadienis, Kovo 8, 1945

Churchiilas Fronte Mušė Šo
vinį, Adresuotą Hitleriui
Paryžius. — Į vakarų 

frontų atsilankė Anglijos 
minist. pirmininkas Chur
chillas ir tarėsi su vyriau
siu komandierium gen. Ei- 
senhoweriu ir anglų feld
maršalu Montgomery. Ka
nadiečių fronto dalyje buvo 
užtaisyta didžiausia pa
tranka ir paprašytas Chur
chillas, kad iššautų iš jos 
360 svarų šovinį, užadresuo- 
tą “Hitleriui — asmeniš
kai.” Churchillas iššovė.

13,000 TEBESTREIKUO- 
JA DETROITE

Detroit, Mich. — Ne
grįžta darban apie 13,000 
Briggs karinių fabrikų dar
bininkų. Juos šaukia darban 
CIO Automobilių Darbinin
ku centras ir valdžia. Bet 
vietiniai trockiniai vadukai 
ir lenkų politikieriai truk
do nuo grįžimo. Tarp lenkų 
paskleistas obalsis: “Kam 
dirbti ginklus Sovietams?”

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kalus. Jie visi tose pastangose 
dalyvauja.

Draugė Merkienė man pa
pasakojo labai gražų dalykėlį 
apie Philadelphijos moteris. 
Jos gauna iš siuvyklų naujo 
audeklo kavalkų ir iš jų pa
siuva Lietuvos vaikams labai 
gražių ir vertingų drapanų.

Nuo savęs tik noriu pagirti

’’fl" ;•
>ĮW!«*jįąĮĮ^!»f i i t-----
' dr-' '*■“

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapis

POTVIN IAI OHIO

Cincinnati, Ohio. — Iš-
tvino Ohio upė; apsėmė 
daug namų ir karinių fab
rikų. Vanduo pakilęs 14 pė
dų aukščiau potvinio pra
džios. Cincinnati upė net 70 

i pėdų aukščiau vidutinio sa- 
■vo lygio. Per potvinį žuvo 
j bent 3 asmenys.

Reikia Pergalės
Fronte ir Namie

į ! . "-ir ~

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
*tų vienybę, kad pakenkti 
' Krymo konferencijos nuta
rimams, taip, kaip savo lai
ku jie bandė pakenkti Te

herano nutarimams, kurių 
vyriausias buvo — atidary

ki ti antrą frontą prieš Hitle
rį Franci jo j.

Prie šio hitleriško kon
certo, prie šio ardymo dar
bo prisideda Amerikoj re
akcininkai lenkai ir anti- 

i demokratiški, anti-lietuviš- 
ki, lietuviai.

Smetonininkai, klerikalai ; 
ir socialistai neva minėjo ' 

: Lietuvos “nepriklausomy- ' 
i bę.” Kokios buvo jų kai-' 
bos? Kokios, gaidos? Kokie 

i tikslai? Nagi, kuo daugiau : 
i primeluoti, prišmeižti Ame- 
i rikos vyriausią talkininkę-— 
Sovietų Sąjungą, kuo dau
giau išniekinti Lietuvos 
žmones ir Lietuvos vyriau- 
sybę. . 1

Veik tuo kartu įvyko mi-
tas geras drauges ir paragin
ti visas kitas lietuves prisidėti 
prie to darbo.

Kitų miestų lietuvės galėtų 
iš filadelfiečių imti pavyzdį.

★ ★ ★
Kovo 4 dieną turėjome ge

rą mitingą Patersone. Ten ir
gi daugiau kaip šimtinė sudė
ta Lietuvos žmonių šelpimui.

Bendrojo Fondo pasekėjai 
pusėtinai alasavojo, aukas i 
pradėjus rinkti. Jie sakė, kad 
jų fondas negali Lietuvon siųs
ti šalpos, kol ten gyvuoja ta
rybinė valdžia!

O vienas pasakė: čia, štai, 
turiu dešimtinę ir aukosiu, bet 
duokite kalbėtojui pastatyti 
klausimą.

Jam ta privilegija buvo su 
mielu noru suteikta. Tačiau 
jis tos dešimtinės neaukojo.

Hitlerinės propagandos su
gadinti žmonės sąžinės nebe
turi, o sarmatos nepripažįsta.

★ ★ ★
Tačiau štai pastaba ir Pa- 

tersono draugams: Pradėkite 
rinkti Lietuvos žmonėms pa
dėvėtas drapanas ir padėvė-
tus čeverykus. Taip negalima, 
kaip dabar yra: tuo reikalu 
pas jus niekas nesirūpina. Su
raskite laiko ir energijos.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLEf 10 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. kovo, 7 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Prašome . dalyvauti, turėsime 
svečią iš Chicagos, drg. V. Andrulį. 
—J.Šmitienė. (56-57)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HARTFORD, CONN.
Nepaprastas parengimas. Įvyks 

kovo 11 d-> 6 v. v. Rengia Liet. Am. 
Piliečių Kliubas, 227 Lawrence St. 
Bus šokiai, tarpais šokių dainos ir 
klasiški šokiai. Gros Ray Henry Ra
dio Orkestrą. Dalyvaus gerai išsila
vinę artistai. Šis parengimas eina 
100% Raudonajam Kryžiui. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės; jū
sų dalyvavimas bus R. K. auka. 
Įžanga 50c..— Kom. (56-57)

LAWRENCE, MASS.
Kovo 11 d. bus rodoma Sovietų 

Sąjungoj gamintos filmos — UK
RAINE IN FLAMES. Pradžia 2:30 
v. dieną, Rusų salėje, 287 Erving 
Avė. Auka 50c (su taksais). Kvie
čiame visus, vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti, pamatyti šią svarbią 
filmą. Rusų Progr. Draugystė.

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas ir mezgėjų grupė 

rengia smagų vakarėlį, su gėrimais 
ir užkandžiais, šeštadienį, 10 d. ko
vo, 6:30 v. v.-, 408 Court St. Pelnas 
bus skiriamas nupirkimui drapanų 
Lietuvos vaikučiams. Kviečiame vi
sus dalyvauti, paremti šį parengimą, 
kuris rengiamas svarbiam tikslui. 
— Kom. (56-57)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. kovo, pas dd. Gluoksnius, 
1256 Diamond Avė., 2 vai. dieną. 
Draugai dalyvaukite, yra svarbių 
reikalų apsvarstymui, o labiausia 
tai reikia prisirengt prie prakalbų, 
kurios įvyks 18 d. kovo. Kalbės V. 
Andrulis, ' Vilnies red. iš Chicago, 
111. — P. Šlekaitis, sekr. (56-57)

CLEVELAND, OHIO
Kovo 11 d., Clevelando lietuvės 

moterys minės visų tautų Moterų 
Dieną. White Eagle* Hall, 8315 Kos- 
ciuszko Ave. Pradžia 5:30 v. v. 
Programoj dalyvauja: iš Chicagos, 
Ag. Kenstavičienė ir K. Abekicnė; 
vietiniai — Violet Cypiūtė, Eleanor 
Stei'anko, Julius Krasnickas. Taipgi 
Lyros Choro Grupė, vad. A. Vilke
lienės, Moterų Kliubo Choras, vad. 
Marijonos Mačion ienos. Įžanga iš 
anksto 55c, prie durų 65c. Bus

i nėjimas 27-nių metų Rau
donosios Armijos sukak
ties. Amerikos valdžios, į- ' 
vairių atsakomingų organi-; 
zacijų, armijos ir laivyno, 
žmonės sakė prakalbas ma
siniuose mitinguose, sveiki-Į 
no Raudonąją Armiją, kai-į 
po pasaulio išgelbėtoją nuo 
hitlerizmo, sveikino Sovie- ' 
tų Sąjungą, maršalą Stali
ną. Gi tuo laiku goebbeliški’ 
lietuviai laikė mitingėlius, j 
cypė, putojo, bjauriojo So-Į 
vietų Sąjungą, maršalą Sta-! 
liną, Raudonąją Armiją ir 
kartu Roosevelto vyriausy
bę. Šių ponų kalbos buvo 

! hitleriški nuodai, kad su- 
I klaidinus dalį Amerikos lie
tuvių. Jų kalbos buvo, kaip 
neseniai tokias kalbas cha
rakterizavo mūsų preziden
tas Rooseveltas — “MadeI

|in Germany” (pagamintos | 
: Vokietijoj).

Į Washingtoną buvo su-: 
sirinkę “tarybos” ponai ir j 
sakė “Made in Germany”

trumpa prakalba, po to šokiai 
prie geros muzikos. Kviečiame vi
sus. Rengėjos. (56-57)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 11 d. kovo, 735 Fair

mount Ave., 5 v. v., kalbės Vincas 
Andrulis, iš Chicagos; taipgi bus 
diskusijos, svarbiais naujais klausi
mais. Prašome vietinius ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti, pakvies
kite ir kitus lietuvius. — Komisija.

(56-57)

BALTIMORE, MD.
Mezgėjų Kliubas rengia vakarie

nę, kovo 10 d., 8 v. v. Bus šiltų 
valgių ir gėrimų už labai žemą kai
ną. Taipgi bus geri muzikantai. Pa
rengimas yra rengiamas naudai 
Raudonojo Kryžiaus ir Lietuvos 
našlaičiams. Kviečiame visus daly
vauti, paremti šį svarbų parengimą. 
(Vieta?—Adm.) (56-57)

ROCHESTER, N. Y.
Mezgėjų Kliubas rengia pažmonį, 

10 d. kovo, 575 Joseph Ave. Pra
džia 6 v. v. Tai bus apvaikščioji- 
mas viso pasaulio moterų dienos. 
Pelnas eis Lietuvos vaikučiams. 
Kviečiame visus dalyvauti, jeigu 
galima, atneškite kokį drabužėlį, ar 
kojines, skarytę, pirštinaites dėl 
vaikučių. • — Kviečia mezgėjos.

(56-57)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinės Moterų Dienos pa

minėjimas įvyks 11 d. kovo, 3 vai.

VYRAI IR MOTERYS
Į 16-60

Gamybinės Rūšies Darbui Prie Išdirbimo 
Plieninių Štatinių-Drums ir Containers

Kairinėms Pastangoms

NESUNKUS DARBAS

100% KARINIS DARBAS
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų

Nė Vienas Neprivalo Kreiptis iš Dabar Dirbančiųjų 
Prie Apsigynimo Darbų

KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 6 P.M.
I

RHEEM MANUFACTURING CO.
ATLAS STEEL BARREL DIVISION ■ I ’ (

27 Hudson Boulevard Bayonne, N. J.
: J (59)

Skalbyklos Darbininkės 
Visuose Departmenluose 
Patyrimas Nereikalingas 

PILNAM AR DALIAI
LAIKO

B. M. T. 4TH AVĖ. SUBVĖ 
IKI 25TH ST.

HOLLAND LAUNDRY 
225 25TH STREET 

BROOKLYN 
 (61)

VIEŠBUČIO DARBININKAI
MOTERYS IR VYRAI—NERIBOTO AM
ŽIAUS. NUOLAT—PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. GERA ALGA—VISUOSE DE- 
PARTMENTUOSE. NĖRA AGENTŪROS IŠ
LAIDŲ. DARBAS HOTELS McALPIN, NEW 
WESTON, WINSLOW. WELLINGTON IR 

KITUOSE.
KNOTT HOTELS

FREE EMPLOYMENT SERVICE 
234 7th Ave., tarpe 23rd & 24th Sts. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo. c

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAS 

Ar pagclbinis sandėlio darbininkas. 
GERA PROGA. !

KREIPKITĖS 431 E. 77TH ST.. N. Y. CITY.
 j ;(58)

DŽIANITORIUS
REIKALINGAS U.S.E.S. PRITARIMAS. 

KREIPKITĖS ,'

WESTERN ELECTRIC CO., INC.,
6600 METROPOLITAN j JAVE., 
MIDDLE VILLAGE, QUEENS.

11 EG EMA N 3-7700.
H(62)

DRAFTSMEN
Elektriniai ir Mechaniški 

Designeriai
Patyrę Prie Elektra Varomo 

Fabriko i j

Industrijiniii Budinkų Design.

EBASCO SERVICES, INC.
2 Rector Street, Nėw York. 
__________________ ! I (GĮ)

KAFETERIJAI DARBININKAI
Airline Terminal

MERGINOS INDAM NUIMTI 
VYRAI PRIE BUFETO 

PATALPOS APTARNAUTOJAI 
TVARKYTOJAI 

GERA ALGA
Valgis Nemokamai. Nuolatinis Darbas.

Aplikantai Turi Būti Amerikos Piliečiai Ir 
Su Gerais Rekordais 

KREIPKITĖS TUOJAUS

American Export Airlines
Marino Base LaGuardia Field 

(Visom subvčin iki Jackson Heights) 
(Busas iki Airport)

REIKALINGOS
LAŠELIŲ KLIJUOTO JOS

IR
J BONKAS PILSTYTOJOS 

GEROS ALGOS
Kreipkimės

M. J. Breitenbach & Co.
304 EAST 23RD ST.

(61)

PATAISYMAM DARBININKĖS
Prie siūtų, eoatų ir suknelių. PILNAM LAI
KUI IR DALIES LAIKO DARBININKĖS. 

Valandos sulyg jūsų patogumo.
STYLE SHOP, 163-34 JAMAICA AVE., 

JAMAICA, L. I.
(57)

REIKALINGOS ATRINKĖJOS
prie naujų sklypukų.

Patyrimas nereikalingas.
9 BOERUM ST.. BROOKLYN, N. Y.

STENO G R A Fft —T Y PI ST 
PATYRUSI. GERA PROGA. 

RAŠYKITE BOX 302Y, LAISVE. 
20 WEST 43RD ST.. N. Y. CITY.

__________________________ ______________ (62)

MOTERYS
Mokinės Fabriko Darbui

VISOS DIENOS DARBAS 
Būtina Pramonė 

Kreipkitės
. American Can Companyf
Delaware Ave. & Palmer St.,

' Philadelphia, Pa.
(58)

STENOGRAFES IR TYPISTS
Darbas Banke. Puikiausia proga gerai žino

mame taupymo banke.
TYPISTĖMS IR STENOGRAFĖMS

Linksmos darbo sąlygos.
Su pirmu laišku rašykite smulkmeniškai, 

priminkite apie kiek algos tikitės.
Rašykite LIETUVIŠKAI,
Box 302, 20 W. 43rd St.

(56)

VAGONU KROVIKAI
PRIE

NUOLATINIO DARBO
KREIPKITĖS |

WILLIAM SPENCER 
& SON CORP.

PIER 29 EAST RIVER
(Central Vermont Terminal)

GALE MARKET STREET
NEW YORK CITY

92c Į VALANDA
iii (58)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus 
ABELNAS FABRIKO 

DARBAS 
Kreipkitės 

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St.

PHILADELPHIA, PA.
(58)

PRIŽIŪRĖTOJAS, APTARNAUTOJAS
Pavienis ar vedęs prie Vasalinės Kolonijos; 
40 mailių nuo New Yorko. Nėra žemdirbys
tės, $125 ; mėnesį, su gyvenimui patalpa, 
gesas, elektra, šiluma nemokamai, apskritų 
metų darbas. Mr. Miller, 328 E. 122nd St., 
ar skambinkite dienos laike LEHIGH 4-0197.

(58)

VYRAS, kaipo ap valytoj as.
Nuolat. Gera Alga.

2-ROS LUBOS, 47 WEST ST.
arti Rector .St., New York.

(58)

ATYDOS!!!
Nuolatinis Darbas Su Aiškia 

Ateitim,
Dabar ir po Karo 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA 

Lengvas, švarus Darbas 
Daug Ekstra Tagelbų 

Yra Vietos Dėl:
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORIŲ

IR TRIMERIŲ
Kreipkitės Bile Dieną Savaitėje 

Nuo 8 iki 5.
S. GOLDBERG & CO., INC.

20 EAST BROADWAY 
HACKENSACK, N. J.

Basil Linijos: No. 18, 34 ir 165 sustoja pusė 
bloko nuo fabriko.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
(61)

KNYGVEDĖ— 
RAŠTINĖS DARBININKĖ

Vedimui mažo ofiso
Linksmos aplinkybės.

Nuolatinis darbas, gera alga.

TREND LIGHTING CO.
45-22 47TI1 STREET, 

LONG ISLAND CITY. 
STILLWELL 4-2017

(57)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. kovo, 11 vai. ryto, 29 Endicott 
St. Draugai, būkite visi, turime 
daug svarbių naujų dalykų aptarti. 
—■ J. M. Lukas, sekr. (56-57)

PITTSBURGH, PA.
Prakalbos: Kalbės plačiai žino* 

mas . garsus kalbėtojas iš Chicagos' 
"Vilnies” redaktorius V. Andrulis. 
Prakalbos įvyks ketverge, kovo 8 
d., prasidės kaip 7:30 v. v., Lietu
vių Piliečių svetainėj, 1721 Jane St.

Prakalbų tema: Karas ir šių die
nų įvykiai; Amerikos lietuviai ir 
kuriems rūpi gelbėti karo nukentė
jusius Lietuvos gyventojus; Lietu
vos praeitis ir Lietuvos plati ateitis.

Taigi visi Pittsburgh© ir priemies
čių lietuviai, atslankykite į prakal
bas, išgirskite kalbėtoją ir patys 
diskusųokite ir rūpinkitės šių dienų 
įvykiais ir Lietuvos ateitimi. Pra
kalbas rengia LDS 8-tas Apskritys 
ir LLD 4-tas Apskritys. (55-56)

REIKALAVIMAI
Reikalingas kriaučius j kostume- 

rišką šapą—Dry Cleaning & Pres
sing. Su mokestim susitarsime. 
Kreipkitės pas J. Aleksaitis, Essex, 
Conn. (56-58)

kalbas. Susišaukė būrelius
■ lietuvių, neva minėjimui j 
Lietuvos ‘nepriklausomy- j 
bes” ir sakė ten “Made in! 

! Germany” kalbas, paslėpda-' 
mi faktą, kad dabar Lietu- ! 
va yra tikrai laisva, nepri-: 
klausoma, apvieny ta irĮ 
tvarkosi taip, kaip Lietuvos i 
žmonės nori.

Bet jų pastangos nueis 
J vėjais, kaip jos vėjais nu
ėjo lenkų ponų “valdžios” 

i Londone, kuri norėjo laiky
ti pavergus lietuvius, balt- 
rusius ir ukrainus, kaip 
Hitlerio pastangos pavergti 
visą pasaulį liko tik svajo
nė., , .

Krymo konferencija ap- 
vienijo dar daugiau Jungti
nes Tautas ne vien perga
lei ant hitlerizmo, bet ir jo 
išnaikinimui, pastojimui ke
lio karams ateityj. Krymo 
konferencija atidengė nau
ją ir laimingą lapą žmoni
jos laisvam gyvavimui. La
bai teisingai tą dokumentą 
apibūdino Elsa Maxwell, 
kuri pareiškė: “Krymijos 
Čarteris, tai yra labiausiai 
drąsinantis ir širdingiau
sias dokumentas, kiek jų 
buvo parašytų. Rūstus mū
sų priešams ir teisingas 
draugams.”

D. M. šolomskas

dieną, 735 Fairmount A ve. Prašome 
dalyvauti. — Komitetas. (56-57) i

Vardai Mosčių, ir Nuo 
Kokių Ligų Pagelbsti

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

Kaina—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an 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 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, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

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

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

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

Vietiniam—63 Putnam St, .... . .

PATIKIMAS VYRAS
DIRBTI BOTTLING DEPARTMENTS. AL
GA PRADŽIAI $21.00 UŽ 5 DIENŲ SAVAI

TĘ. KREIPKITĖS ANT 14-TŲ LUBŲ—- 
304 EAST 45TH STREET, MANHATTAN.

KLAUSKITE MR. BARNABY.
________________ Jjl___________(X)

VYRAI '
Lengvas valymo darbas. 
Retail batų krautuvėse.

PILNAM—DALIAI LAIKO
Manhattan—Bronx Krautuvėse. Kreipkitės 

A. S. BECK SHOE CORP., 
25 West 43rd St., 

N. Y. City, i
6-TOS LUBOS

L(57)

STALIORIAI 
z AR DAILYDES 

Patyrę 
Nuolatinis darbab. 

GERA ALGA;
SCHMIDT;

224 MADISON A.VE. 
IRVINGTON, N. J.

ESSEX 2-7063 :
II(58)

DAILYDĖS 
PJOVIKAI 

VINIŲ KALĖJAI
$1.10 Į VALANDĄ už !^0 Vai. Sav.

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
Minimum 57 Valandos.

NUOLAT. f

ROME LUMBEk CO.
310 RICHARDSQN ST.

BROOKLYN (61)

LAISVĖS BAZARAS
Kovo-March 16, 17 & 18th

GRAND PARADISE HALL
318 Grand St., B’lclyn, N. Y.

Laisvės bazarui aukų lau
kiame iš visos Amejrikos. Lais
vė yra visos Amerikos pažan
giosios lietuvių 'visuomenės 
dienraštis, visos Amerikos rei
kalas yra rūpintis šiuom ar

Jankiai rengiasi šturmuot 
ir sunaikint visuš japonus 
Iwo saloj.

BUFFERS
PATYRĘ

PECKURYS
LAISNIUOTAS

Įrankių Dėžių Prižiūrėtojas
MES IŠMOKYSIME

Pyrene Mfg. Cb.
560 BELMONT AVE.

NEWARK 8, N. J.
Free Employment Office 

Įėjimas iš
230 RIDGEWOOD AVE.

Reikalingas atlickamumo 
pareiškimas.

(61)

PASIUNTINES 
$85. Į MĖNESĮ PRADŽIAI 

VIDUJ IR Iš LAUKO 
DARBAS.

DVI JAUNESNĖS 
STENOGRAFES 
$125. Į Mėnesį Pradžiai 
VIENA SU ISPANIŠKOS 
AUKŠTESNĖS MOKYK

LOS PRALAVIN1MU 
FILE RAŠTININKE ' 

$115. PRADŽIAI 
5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIA PROGA 

PAKILIMUI 
VALANDOS 9 IKI 5

TELEFONUOKITE 
> BARCLAY 7-3900

(57)

RAŠTININKĖS
IR

TYPISTS
KNYGVEDĖS

STENOGRAFES
NUOLATINIS DIENOM DAR

BAS BŪTINOJE KARINĖJE 
PRAMONĖJE, 

SU PUIKIAUSIAIS 
KARINIAIS PROSPEKTAIS.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

KREIPKITĖS
HANOVIA CHEMICAL 

& MFG. CO.,
233 N.J.R.R. AVE.,

(2 BLOKUS J RYTUS NUO fiROAD 
ST.. PRIE CHESTNUT ST.)

NEWARK, N. J.
(57)

MERGINOS

MERGINOS 18—25 
KAIPO PASIUNTINĖS
Gerai žinomoje džiūlerių įstaigoje, 

Radio City apylinkėje.
5'/2 DIENŲ SAVAITĖ, $20 

Nereikia patyrimo. Nuolat. 
Pasimatymui telefonuokite 

BRYANT 9-5300
__________________________________________ (56)

MOTERYS VALYTOJOS
Retai! Krautuvės. 
Lengvas valymas. 

PILNAM—DALIAI LAIKO.
Manhattan—Bronx Stores. Kreipkitės 

A. S. BECK SHOE CORI’., 
25 West 43rd St.,

N. Y. City. 
6-TOS LUBOS.

(57)

ABELNAH FABRIKO DARBUI
l-MI IR 2-RI ŠIFTAI

KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(58)

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.
(58)

DARBININKAI
60c į Valandą Pradžiai 

CONSOLIDATED EDISON COMPANY 
Kreipkitės nuo Pirmadienio iki Penktad.

MAIN OFFICE — ROOM 224
4 Irving Place, Manhattan

(59)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

Išsiuntimų Rūme 
Pagelbininkų 

Truckerių 
Plieno Kraustytojų 
100% KARINIS DARBAS 

Puikiausios Pokarinės 
s Progos 

KREIPKITĖS TUOJAU

SECURITY
Steel Equipment Corp. 

AVENEL STREET 
AVENEL, N. J. ‘ 

PRISILAIKOMA U.S.E.S. TAISYKLIŲ 
(58)

BUY WAR BONDS

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

n • IPatyrimas
Nereikalingas

Būtinas
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas

ŠVARIAME,
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL
ELECTRIC į

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

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

 (56)

TYP1STE
JAUNA .

Linksmoj Darbo Sąlygoi

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA
47-tos Lubos

(X>
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NewYorko^fe^Zlnios
Viena Bėda-Ne Beda Miestas Negana Tobu
čia paduodu Aido Chorui 

atsiųstą laišką, atsakymą j pa
kvietimą. dainuoti. To laiško

las Globoti Šunis
Prasiskolinęs Punktais

Granickas Išvyko Atgali Lietuviai Komunistai Pra-1 Raudonojo Kryžiaus 
Ir Kitos ŽiniosIKarą

Saržentas Juozas Granic
kas išvyko atgal į karo fron
tus, kuriuose jisai buvo pir
miau praleidęs apie trejis me
tus. čionai pasisvečiavo pas 
motiną Elzbietą Granickienę

dėjo Savišvietos Darbą

t.

Saržentas Juozas Granickas

Pereitą antradienį Įvykusia
me Lietuvių Komunistų Kliu- 
bo susirinkime, Laisvės salėj, 
Įdomiai pasikalbėta apie tai, 
ar remtina unijų nestreikavi-

I mo politika, lt. Mizara, Lais
vės redaktorius, buvo prašy-

i tas pateikti ir pateikė Įvadą 
diskusijoms. Įvada buvo rūpes-

j tingai paruošta, aiškiai nušvie- 
I čianti eilę su tuo surištų klau- 
I simų.

Jeigu rėmtis diskusavusių 
I išsireiškimais, tai šio susirin- 
! kimo dalyviai sutiko, jog ne- 
streikavimo politika yra rem
tina. Kad streikas būtų strei
ku prieš greitesnę karo užbai
gą, prieš mūs pačių kariaujan-

I čius vaikus, prieš demokrati
jos reikalus ir, pagaliau, prieš 
pačias unijas.

Išvada: streikus kursto, 
i jiems sąlygas sudarinėja tie 

fabrikantai, kurie labiausia 
nekenčia unijų, nori jas su
daužyti. Ir labiausia už strei
ką agituoja tie žmonės, kurie 
norėtų matyti karą pralaimė
tu ar bent ilgiau užtęstu.

Tačiau buvo išsireikšta, kad j Kad tas viskas 
karo nratesimn ir uniin sndan- kin n si

laimėjimui ir patys sau. 
būdai yra buvę sėkmingi 
kur unijistai yra vieningi ir 
veiklūs, kur vadovybė gabi ir 

! pasišventus darbininkų reika
lų gynimui. O kur iš unijistų 
pusės tų sąlygų nėra, ten 
streikai pasekmių nedavė 
neduos.

Pradėjome Finansinę 
Kampaniją

Karo ir taikos laimėjimui 
yra labai svarbu apšvieta. Ji 
labai reikalinga ir tam, kad 
kariaujant už demokratiją pa
saulyje nepralaimėti demokra
tijos namie. Taip pat krašte ei
na kova tarp dvejopų spėkų. Vie
nos norėtų, kad po karo grįž
tume Į hooverizmo gadynę: al
kį, veteranų maršavimus. Ki
tos (tarp tų ir mes) nori, kad 
kraštas! jau dabar pasiruoštų 
duoti veteranams ir visiems 
pakankamai darbo, žmoniškai

Tie 
ten,

ir

Lietuvių siuvėjiį susirinki-į 
imas, Įvykęs vasario 28-tą,'
Raud. Kryžiui davė šimtą do-'
lerių. i taip, kaip ir

Atkocaičio dirbtuvės siuvė- dalyvavom su 
jai ii* siuvėjos jau sudėjo $98, | to,

gyvenančią ir turinčią grose- 
rio krautuvę, 437 Rodney St.

Turėjo saržentas sūnus kuo 
pasididžiuoti radęs motiną 
darbuojantis už pergalę namų 1 
fronte. Nežiūrint sunkių saly-j 
gų išeiti iš namų turint ves
ti biznį, jinai surado galimy-j 
bę pašvęsti daug vakarų dar-: 
buose Raud. Kryžiui su lietu-- 
vių grupe, veikiančia parapi
jinėj salėj. Ir pasidarbuoti Lie-1 
tuvos žmonių paramai ir mūsų ; 
demokratijai paremti veikiant vietoje, 
su Mot. Apšvietos Kliubu. Ji 
veikia padėti savo sūnums lai
mėti kara ir taika, kad anū- i i kams nereikėtų kariauti, kad l 
jos sūnums ir marčioms nerei-i TPzii oi zi ■■ B Fl 1 Fl TTlU
ketų jos jausmų bepergyventi.! A Clblclll! It.Jl ▼ II MIllIllVcll A U 
tačiau moti-kaiGcmfwetaovbg

Nors liūdna išleisti sūnų, ta-! 
čiau motina Granickienė da-i 
bar jaučiasi turtingesnė, negu i 
pirma buvo. Priežastis: atosto-, 
gomis Juozas vedė, kaip mo
tina sako, “labai malonią mer
gaitę” Anne šarkiūtę, bus su 
kuo pasidalinti savo lūkesčiu.!

D-ė.

karo pratęsimo ir unijų sudau-1 
žymo šalininkai, taipgi nepa
gydomi pelnagrobiai, dauge
lyje vietų yra sudarę darbi
ninkams stačiai nepakenčia
mas sąlygas. Darbininkai, o 
tarpe jų komunistai pirmoje 

f privalo organizuotai 
: kovoti už tų sąlygų pagerini-* 
mą, bet privalo to siekti tais 
būdais, kad nepakenkti karo

MIRĖ

Kainų Administracija Įsakė 
dviem restauranam užsidaryti 
biznį iki jie atsiteis su raudo
nais punktais tiem, iš kurių 
jie ėmė produktus.

Vienu iš tų yra puošnus 
Tom Shine’s restauranas, 426 
7th Ave., New Yorke, kur val
go daugelis galinčių užsimokė
ti už gerą stoiką ir norinčių jo 

/gauti. Restauranas užsisakyda- 
/ vęs daugiau mėsos, negu turė- 
į1 jo punktų. Neatsilyginę skolos, 

turės švęsti per tris mėnesius.
Kitas yra The Gondola, 18- 

I 20 Lafayette Ave., Brooklyne. 
. šiam leista atsidaryti už 20 
dienų, jeigu jo vedėjai iki to 
laiko suspės suvesti savo punk
tų sąskaitą.

Esą užvesta 
ir prieš porą 

H al- Fifth Avenue 
• • New Yorke.

Keistų galvosenų ir argu-į 
, . I mentaciju esama mūsų laikais, iautorė Chelk.enė n- vyras pa-: |(jtaip supi.astj fakta) ka(];

sirodo, abu serga. Pas.ska,-; A||)an-j va|stijns scnato ,komi.i 
lykite ir sužinosite apie jų b«> sija atmetė New Yorko mies-l 
l( as* ..... to pasiūlymų leisti miestui iš-į
iGeibiami choristai: (davinėti šunims laikyti leidi-]

Aš labai dėkoju už kvieti-. ^nis (licenses) ir abelnai glo-j 
mą dainuoti, tai aš labai norė-įhoti šunis.
čiau kartu dalyvauti su visais, i $juo tarpu ir jau per ej|ę 

mksčiau, kada metų šunims leidimus išdavinė- 
savo vyru. Be,ja> tai mokestį ima ir vi- 

aš myliu dainą ii* aš jaut- sus šunų priežiūros reikalus
1 veda privatiška įstaiga, vadi-
: narna ASPCA (American So- 

the Prevention of 
Animals).
per metus susiren-į 
tūkstančių doleriui 
už leidimus.

LaGuardijos prašo- j 
; senatorius L„.

• Taipgi ir mano vyras < Pęm, republikonas, buvo įtei-i 
! Veteranų Ligoninėj. i kęs senato komisijai reikalavi-i

šunų 
parciš- 
Senato 
jo bi-

bet rinkliava dar eina. Knyg-jrjai atjaučiu dabartinį laiką ir1 
t r/\ z-l za I r / v i H 1 ii 0 0X7011 1 1 '/ Ii — 1 TA 1 1 * — • _ _ . _ _vedė sakė, .jog šią savaitę už-1 trūkumą. Dabartinėj ašarų pa-:

11 baigs. |i. įkalnėj daina labai reikalinga.: cjcty for
Amerikos Lietuvių Piliečių ■ Tixigi, mano gerklė sveika ir! Cruelty to 

Kliubo susirinkimas, Įvykęs l(ja galėčiau rėkti, bet kad ko-j Draugija 
antrą dieną kovo, aukojo $25. | jos neneša. Jau metai laiko, j ]<a šimtus

Beje, ką daro kitos lietuvių Į ]<ajp turėjau kojai operaciją,1 mokestimis 
kriaučių dirbtuvės Raudonojo i septynius menesius išbuvau Ii-j Majoro 
Kryžiaus klausimu? Igoninėj ii' dabai' su lazda vos į mas, Queens
Juozas Manelis yra Ligonbutyj j Paeinu.

Brooklyno kriaučiąms gerai 
žinomas Juozas Manelis apsir
go širdies liga, 12-tą gausio ir 
visą laiką gulėjo namie. Dak
taras Įsakė jam ramiai gulėti 
lovoje. Net išeituvan draudė 
pačiam eiti. Praeitos savaitės 
pradžioje išvežė Kings Coun
ty ligonbutin.

Manelis priklauso Amerik.
apmokamo darbo. Kad krašteįLietuvių Piliečių. Kliube. 
gyvenimas gerėtų, gražėtų, j 
kaip to reikalauja prezidentas!
Rooseveltas.

Serga Jonas Šteinis 
Gavau pranešimą, kad ser- 

; ga namuose Jonas šteinis, 616!
! laimėti, rei-1 shepherd Avė., B’klyn, N. Y. Į 

kia apšvietos, o apšvieta (lite-; jį prj^ifjrj daktaras Jonas Wa-i 
ratūra, agitacija) negalima be|]u]<as 
finansų. Prie to, komunistai! šteinis irgi .yra Amer. Lietu-1 
norės taiti savo žodį ii atei-!vju pj]ie£iy Kliubo narys, 
nančiuose miesto rinkimuose.! Sergantiems linkiu sveika-1 luos tur^ 
Dėl to jau dabar pradėta fi-!į f <i j N
nansinis vajus. Lietuvių Komu-Į 
nistų Kliubas užsidėjo $500!' 
kvotą. Jis prašo tame visų na-i 
rių ir simpatikų talkos.

Tarp Lietuvių

re j o Bėdų ir su Nariais

A n trad i en Į a u t o m o b i 1 i s 
važinėjo Apalionįją Rutkūnie- 

’ nę, žmoną August Rutkūno.
Gyvena 499 Grand St., Brook
lyne. Nelaimė atsitiko ant kam
po Union Avė. ir
Brooklyne, arti Rutkūnų 
mii, Rutkūnienė yra 
sužeista ii' dabar 
Greenpoint ligoninėje.

Augustas Rutkūnas,

ninku, netyrinėjo, nebandė su-Į 
drausti.

Ar jie pasijutę nepaliečia
mais ant tiek Įsidrąsino, kad

panašios bylos 
viešbučių, One 
ir Belevedere,

Mieli choristai! Aš labai! 
prašau, kas galit, aplankykit 
mano vyrą, nes ligoninėj, tai 
maloniausias dalykas yra su
laukt kai kas aplanko ir nu
ramina. Aš manau, kad iš jūsų- 
ne vienas gali tą pasakyti?

Vyro adresas:
Isidore Chalkis, 5-D,
USA Veterans Hospital,
130 W. Kingsbridge Rd., 

Bronx 63, N. Y.
Su pagarba, Helen Chelkis.
Helena prašo aplankyti tik' 

vyrą.
if’ jos, 

ko nemini.

mą pervesti miestui 
“laisniavimą.” Halpern 
kė nuostabą Valstijos 
Komisijos atmetimu to 
liaus. Jis sakė:

“Jeigu tėvai
kus švietimo 
žmonės patiki

į ii* mirštančius
partmen tu i,
ties, dėlko turime nepasitikėti 
Sveikatos Departmental.”

Tai ištiesų Įdomi tema.

Išleido 1,450 Nauju 
Laivynui Vadų

patiki savo vai- 
Tarybai, jeigu 
savo sergančius

Ligoninių De-
nemataU priežas-

O apie aplanky- 
kaipo ligonės, nie- 

Man rodos, kad 
ne tik choristai,

i bet visi, kas tik juos pažįsta,
; abudu aplankyti. Chalkiai
i būdami sveiki su visais labai 
! buvo draugiški, neapleiskime 
j jų nelaimėje.

SU- I

jos
m a t

Helena Chalkienė gyvena 
316 Suydam St., Brooklyn 27,

Rep.

Grand' St.
na- 

sunkiai
randasi

Mid
New

1,450

J. V. Laivyno Rezervo 
shipmen’s Mokykloj, 
Yorke, kursus pabaigė t 
jaunų vyrų, pasiruoši ančių pa
reigoms laivyne. Iškilmingos 
išleistuvės baigiančių klasę 
Įvyko pereitą antradieni, Šv. 
Jono Katedroj.

SKELBKITES LAISVĖJE

HF LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

BROOKLYN■282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612Taksy Specialistas

(Tax Specialist)
Lietuvis akountentas atlieka 

Įvairius reikalus taksų 
srityje:

Income Taxes or property asses
sments affecting individuals, 

partnerships and Corporation are 
given special attention.

Home office address

Stanley P. Zubawicz
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Tax Attorney and Accountant.

Kreipkitės kas vakarą ir visą 
dieną šeštadienį ir sekmadienį.

(58)

New Yorke šią savaitę pra
sidėjo teismas James Bove ir 
Joseph S. Fay, dviejų aukštų 

i viršininkų AFL unijų vadovy
bės reakcinėje grupėje. Juos! išdrįso bandyti ir bosus valdy- 
■ kaltina, kad jie grasinimais i ti, sunku spręsti iš anksto, tai 
bandę iš bosų išgauti $703,000 i pasakys teismas. Bosai sako, 
už taiką industrijoj. Esą, bu- kad taip. Jie, žinoma, nelinkę 

: vę pasiūlyta pasirinkti vieną duotis valdomais. Jie sako, kad
jie apsigynimui savęs patrau- į sprendė perkelti 367 Brookly- 

!kė teisman norėjusius būti jų no laivastatyklų darbininkus į 
j valdovais. j kitus darbus, turinčius aukš-

Iš savo pusės, Bove ir Fay tesnę pirmenybę už1-jų buvu- 
bandė nedaleisti išrinkti džiū-įsius dabartinius darbus.
rėš iš taip vadinamų blue-pa- 
nel kandidatų (teisininkų, biz
nio ir profesijų žmonių). Jie 
sakė, kad tokia džiūrė būsian
ti nusistačiusi prieš juos, kai
po darbininkus, nors, tiesa, 
abu yra artimesni tai klasei, 
ne darbininkams. Abu yra rie
biai pralobę. Fay laikomas 
esant m Pionierių. Jie sakėsi 
norį “darbininkų” teisėjų. Jų 
nepaklausę, paliko blue rib
bon teisėjus.

Taigi, iš vienos pusės mato- 
Fay tebepasilieka vice-pre- sį tūluose elementuose pasimo- 

AFL International1 
Operating Engineers

i iš dviejų — mokėti kyšius vir-
i šininkams arba turėti savo ša- 

am‘ | pose streikus .
Oficialis grand (Įžiūrės įkal-

Wasyl Chernik, 35 m. r“ 
žiaus, gyveno 79 Johnson į 
Avė., Brooklyne, mirė kovo 2 
d., Triboro ligoninėj, Jamai- tinimas prieš juos buvo pada
la. Laidotuvės Įvyko kovo 5 r^as du metus. Teismui 
d., Mt. Olivet kapinėse. Kū- džiūrė sudaryta, bylos svars- 
nas buvo pašarvotas grabo-> tymas prasideda tik dabar, 
riaus J. Garšvos koplyčioj.

Barney Bulovas, 55 m. 
žiaus, gyveno 73 Gold 
Brooklyne, mirė kovo 3

am- 
St.,

Prieš pat prasidėsiant teis
mui, Bove rezignavo iš AFL 
Hod Carriers, Building and 
Common Laborers Internatio- 

d-» nal vice-prezidento vietos. Tos
Cumberland ligoninėj. Laido- unijos eiliniai nariai jau per 
tuvės Įvyko kovo 6 d. St.; eilę metų skųsdavos, kad Bove 
Charles kapinėse. Kūnas buvo jr tos unijos prezidentas Jo- 
pašarvotas J. Garšvos koply-jSeph V. Moreschi valdė uniją 
čioj. Velionis paliko nuliūdi-. tarsi kokie carai.
me seserį Mrs. Louisa Butch.

---------  i zidentu
Anna Pelisky, 70 m. am-1 Union of 

žiaus, gyveno 176 Kingsland ir toliau. 
Avė., Brooklyne, mirė namuo- . 
se, kovo 4 d. Laidotuvės Įvyks' e,smas 
kovo 8 d., Most Holy Trinity 
kapinėse. Kūnas pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioj.

Catherine (Mitkus) Begans- 
kis, 55 m. amžiaus, gyveno 
177 — 23rd St., Brooklyne, 
mirė kovo 6 d., Kings County 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
namouse, po virš minėtu antra
šu. Laidotuvės Įvyks kovo 10 
d., St. John kapinėse. Velionė 
paliko nuliūdime dukterį An- 
ną Mitkus ir sūnų 
Mitkus.

Visų virš minėtų 
dotuvių pareigomis
grab. J. Garšvos laidotuvių 
Įstaiga, 231 Bedford 
Brooklyne.

Anthony

4-rių lai- 
rūpinasi

Avė.,

-------------1.....
Trečiadienį New Yorke pri

siekdinta 452 naujos WAC, 
narės naujai sudarytos Gen. 
Theodore Roosevelt, Jr. Com-

Iššauks Atakų Ant 
Darbininkų

Pasinaudodami tuo teismu, 
reakcininkai, garbintojai tokių 
elgesių, už kokius teisiami 
Bove ir Fay, bandys paduoti 
žinias taip, kad išeitų, jog 
unijos ir jų vadai negali būti 
pasitikimi. Taip jau būdavo 
išsireiškiamą per visą jų Įkal- 
tinimo laiką, kada tiktai prisi
menama spaudoje apie bylos 
stovį.

žinoma, toks perstatymas 
dalyko, yra toliausia nuo tie
sos. Kaip vienas, Taip ir kitas, 
Bove ir Fay, jau seniai buvo 
eilinių unijistų nemalonėje. Se
niai eiliniai nariai žinojo, kad 
jie daug kuo netiko vadovybei 
unijų ir buvo bandymų juos iš 
vadovybės iškrapštyti. Bet vis 
be. pasekmių. Spauda kožna- 
me susikirtime pasmerkdavo 
eilinius narius. AFL Pild. Ta
ryba niekad nesiteikė išklausy
ti narių skundų, niekad virši-

jimas, vardan teisiamųjų, 
įkaitinti viso darbininkų judė
jimo vadus. Gi iš Bove ir Fay 
pusės matosi noras pasiteisin
ti buvusiais prieš kovingus, 
pažangius unijistus suokal
biais.

Bove dar yra Įkaitintas ir 
Westchester apskrityje už pa
sisavinimą unijos finansų. Jis 
vis *dar tebėra ten esančio Hod 
Carriers Lokalo 60-to iždinin
ku. Taigi, jeigu atiduotų na
rių teismui, vargiai tas teis
mas būtų jam mielašird Piges
nis už blue ribbon teismą.

Parašiutas iš Vokietijos
Daktaras Stalionis iš Vokie

tijos, kur jisai randasi su mū
sų .karinėmis jėgomis, atsiuntė 
savo motinai gabalus parašiu
to, puikaus nylon. Ot, jei tai 
būtų galima paversti Į kojines! 
Tačiau ir be to Stalionienė la
bai linksma gautu nuo sūnaus 
nepaprastu atmintiniu (sou
venir)* . . O. Y.

kurio
i žmoną patiko nelaime,
' brolis Stanley Rutkūno, 
. tuanica Square i'estauranto 
i vi įlinko.

............. .... F-

yra
Li-
sa-

Karinė Darbo Komisija nu-

r

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
' GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES del Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. Qrragg 2-8842

, DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

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

a■» 'JĮ*
Patogiai ir gražiai 
Įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselljom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: ĘVergreen 8-9770

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VALANDOS:

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

CHARLES’ 
t UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
‘'Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. T.
GERAI PATYRŲ BARBERIA1GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’V’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

0

j}-

į 701 Grand St 
| Tel. ST. 2-2178

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

13179

ir laikrodėlių.

Jules, Jurgensen.

Persodinanti Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

VERI-THIN RYTHM... 17-ie^l Pr.d»io.
movement Smartly styled yell

t I»i

ROBERT LIPTON, Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




