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Visų Galy Suirimas.
Be “Tautos Vado.”
Sirgs ir Jie.
Ką Girdėjau Apie Pakštą?
Aukšty Žmoniy Protingos

Mintys.

Rašo A. BIMBA

Mūsų bendradarbis rašo iš 
Chicagos apie lietuviškų kry
žiokų bėdas ir nesusipratimus. 
Pakštas, sako, visai susirgo 
politiniai — nemiega, krem
tasi.

Grigaitį irgi apniko ta pati
politinių nervų suirimo chole-Į 
rika!

O kunigų Draugas sausio 
dieną rašo, 
šlijo visos 
valdybos

Visa ta nelaimė pareina i 
to, kad Raudonajai 
sekasi 
barus, kad artėja ir Lietuvos i 
išlaisvinimo valanda.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams
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Trys Ketvirtys Berly
no Sunaikintos

Stockholm, saus. 11. — 
edų spauda, pasiremda- 

kad sveikata pa-ima pranešimais iš Berlyno, 
Kunigų Vienybės! sako, kad talkininkai oro 

bombomis visai sunaikinę 
jau apie tris ketvirtadalius 

Armijai Berlyno namų. — Lengvie- 
i pliekti hitlerinius bar- jį anglų bombanešiai naktį 

iš pirmadienio į antradienį 
vėl bombardavo Berlyną.

SOVIETŲ PASIŪLYMAI 
LENKIJAI DĖL SIENŲ 
IR DRAUGINGUMO

Lenkų Valdžia Svarsto] 
Sovietų Siūlymą

Kai Hitlerio gaujoms sekėsi, 
atsimenate, nei vienas lietuviš
kų kryžiokų nesirgo ir nesi
skundė. Jie buvo didžiausi op
timistai. Ėjo, zujo, seimavojo, 
džiūgavo, žadėjo tiesiog 
svietą užkariauti.

Hitlerio pralaimėjimą 
skaito savo pralaimėjimu, 
dėl nervų suirimas, 
pašlijimas.

Labai gaila, bet ką tu pa
darysi, kad fašizmui galas jau 
atėjo, fašizmo laivas jau skęs
ta.

Prašo Greit Ginkluot 
Prancūzus prieš Nacius

visa

To- 
sveikatos

Prie tų nelaimingų ligonių 
dabar prisidės ir smetoninin- 
kai — Karpius, Tysliava, Olis, 
Klinga. Nebėra “tautos vado,“ 
kur jie bepasidės? Ir ten ner
vų suirimo bus daug.

Vienas dalykas, tačiau, da
bar aiškus: nebeliko skerspai- 
nės, kuri trukdytų viešai ir 
oficiališkai Amerikos Lietuvių 
Tarybai susivienyti su smeto- 
nininkais. Kruvinasis Smetona 
buvo ta skerspainė.

Gamta tiesiog susimylėjo |---------------------
ant Grigaičio ir šimučio. Nebe-1 Q(|eSSOS PartizailŲ Žygiai |

Alžyras. — Patariamasis 
Prancūzų Seimelis prašė 
anglus - amerikiečius kuo 
greičiausiai apginkluot šim
tus tūkstančių Franci jos 
žmonių, kad jie galėtų ata- 
kuot vokiečius, veikdami 
kaipo pirmosios talkininkų 
eilės tuo laiku, kai ameri- 

i kiečiai - anglai darys įsi- į 
veržimą Francijon prieš! 
vokiečius.

Amerikiečiai Nuskandi-! 
no dar 2 Japonų Laivu į

Perlų Uostas, saus. 11. —i 
Amerikos bombanešiai, ata-| 
kuodami japonų įrengimus ■ 
Marshall salose, nuskandino | 
dar du jų laivus.

reikės maskas nešioti.
visi išvien galės darbuotis už 
sugrąžinimą Lietuvon srnoto- 
nizmo.

Kalbėjausi su vienu studen
tu iš vienos Minnesota kolegi
jos. Toj kolegijoje Pakštas 
mokina “geografijos.” Bet vi
sa jo ta geografija, pasak stu
dento, pašvinkus bjauriuoju 
hitlerizmu.

Stu d e nta i n e p asi te n k i nę.
Savo anti-sovietinei prapa- 

gandai Pakštas naudojasi troc- 
kistų Eugene Lyons ir Max 
Eastman raštais.

Maskva.—Sovietiniai par
tizanai Odessos srityje su
ardė du vokiečiu trauki
nius, bevažiuojant jiem 
frontan; užmušta 200 na
ciu.

Partizanai suėmė daug 
likusių vokiečių, pagrobė 48 
kanuoles, daug trokų ir ki
tų karinių reikmenų.

Amerikiečių Lakūnai 
Vėl Pleškino Sofiją,

Bulgarijos Sostinę
Gen. Henry II. Arnold, vy

riausias Amerikos oro jėgų 
komandierius, labai giria ame
rikiečius lakūnus. Jie puikiai 
pasižymi visose oro kovose. 
“Nereikštų nieko jokie planai 
ir jokia strategija- I 
kovūnų pasiaukojimo, be jų

Alžyras, saus. 11. — Di
dieji Amerikos bombanešiai 
vėl bombardavo Sofiją, Bul
garijos sostinę; ypač taikė į 
geležinkelių stotį ir trauki- 

be mūsų nįų kiemus.
- -1 Sofija yra Balkanų kraš-

neapykantos priešui ir be juiįu geležinkelių stebulė. Per 
kartaus pasididžiavimo savoj M i Vl«_
žygiais.

Paul C. McNutt, War Man
power Commission pirminin
kas, ragina moteris eiti iš na
mų į darbus dirbtuvėse, įstai
gose, raštinėse. Milijonams 
jaunų vyrų išėjus armijon, sa
ko jis, daugelyje namų ruo
ša sumažėjo, moterys nebeturi 
tiek daug darbo.

Jos gali eiti ir susirasti dar
bą pusei dienos, ar kelioms 
valandoms per savaitę.

ją eina geležinkeliai į Vie
ną, Austriją, į Turkiją ir 
Jugoslaviją.

Tai jau pustuzinį kartų 
per du mėnesius talkinin
kai iš oro atakavo Sofiją.

LONDON, saus. 11. — Maskvos radijas siūlė Lenki
jai pamatiniai tokią sienos liniją, kurią talkininkai 
1919 m. po praeito karo nustatė tarp Lenkijos ir So
vietų Sąjungos. Tai vadinamoji Curzono linija. Bet So
vietai sutiktų užleisti Lenkijai tūlus sklypus į rytus 
nuo tos linijos, kuriuose pasirodytų dauguma lenkų gy
ventojų. Sovietų vyriausybė taipgi sako, kad Lenkijai 
turėtų būti prieinama Baltijos Jūra per Prūsiją.

Kartu yra siūloma Lenkijai prisidėti prie Sovietų- 
Čechų padarytos tarpusavio pagalbos sutarties.

SOVIETŲ PAREIŠKIMAS
Sovietų pareiškimas su pasiūlymais Lenkijai, tarp kit

ko sakė:
Emigracinė Lenkijos valdžia Londone saus. 5 d. pa

skelbė pareiškimą dėlei santykių tarp Sovietų ir Lenki- 
kijos. Tame pareiškime yra eilė klaidingų tvirtinimų, o 
tarp jų ir klaidingas tvirtinimas kas liečia sieną tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lenkijos. Kaip jau žinoma, Sovie
tų Konstitucija yra nustačius sieną tarp Sovietų ir 
Lenkijos, sutinkant su tuom Vakarinės Ukrainos ir 
Vakarinės Baltarusijos gyventojams, ir tas sutikimas 
buvo pareikštas per visuotinus jų gyventojų balsavi
mus, pravestus 1939 metais, plačiais demokratiniais pa
matais.

Vakarinės Ukrainos žemėje Ukrainai sudaro milži
nišką (nuslegiamą) gyventojų daugumą. Vakarinės Bal
tarusijos žemėse milžiniška gyventojų dauguma yra 
baltarusiai.

Tokiu būdu (1939 m.) buvo atitaisyta skriauda, pa
daryta Rygos sutartyje 1921 m., o tai sutartis, kuri bu
vo užkarta Sovietų Sąjungai kas liečia ukrainus, Va
karinės Ukrainos gyventojus ir baltarusius, Vakari
nės Baltarusijos gyventojus...

Sovietų vyriausybė jau kelis kartus yra pareiškusi, 
kad ji stoja už stiprios ir nepriklausomos Lenkijos 
įsteigimą ir už draugingumą su Lenkija.

Sovietų vyriausybė ir vėl pareiškia, kad ji stengiasi, 
—jeigu Lenkijos žmonės to norėtų, — sumegsti drau
giškus santykius tarp Sovietų Sąjungos ir Lenkijos pa
grindais tarpusavio pagarbos ir bendradarbiavimo 
prieš vokiečius... Ir šio klausimo išsprendimas galėtų 
privesti prie Lenkijos prisidėjimo prie sutarties pada
rytos tarp Sovietų ir Čechoslovakijos valdžių.

Sovietų kariuomenės pasisekimai kasdien greitina 
atvadavimą Sovietų Sąjungos žemitĮ, kurios buvo prie
šų užimtos. Mūsų kariuomenės kova ir mūsų talkinin
kų veiksmai veda vokiečių karo mašiną prie žlugimo, o 
Lenkiją ir kitus užimtus kraštus prie išlaisvinimo.

Lenkų patrijotai šioj kovoj jau atlieka savo parei
gą fronte, ranka rankon su Raudonąja Armija.

Sovietų vyriausybė nelaiko 1939 metų sienas nepa
judinamomis. Šios sienos gali būti Lenkijos naudai pa
keistos taip, jog tokios sritys, kur lenkų gyventojų yra 
dauguma, galėtų būti pervestos Lenkijai. Lenkijos-So
vietų siena tuomet galėtų eiti Curzono Linija, kurią 
Talkininkų Valstybių Aukščiausioji Taryba priėmė 
19119 metais.

Emigracinė Lenkijos valdžia nesugebėjo sumegsti 
draugiškų santykių su Sovietų Sąjunga nei organizuo
ti veiklios kovos prieš vokiečius įsiveržėlius. Be to, ne
teisinga jos politika dažnai lošia rankon vokiečiam įsi
veržėliam.

Lenkijos ir Sovietų Sąjungos žmonės turėtų apsivie- 
nyti kovoje prieš bendrąjį savo išlaukinį priešą, kaip 
kad nusako bendrasis visų Talkininkų reikalas.

London, saus. 11. — Emi
gracinė Lenkijos vyriausy
bė palankiai svarstanti So
vietų pasiūlymą dėlei sie
nos tarp Lenkijos ir Sovie
tų Sąjungos, kaip neoficia
liai praneša United Press. 
Lenkų valdžia po dienos ki
tos viešai atsiliepsianti į

Prezid. Roosevelto 
Radijo Kalba

Washington. — Buvo pa
skelbta, ' kad sekretoriai 
perskaitys metinį prezid. 
Roosevelto p a r e i š k imą 
kongresui, pradedant lygiai 
12 vai. diena antradieni, o U C 7
prezidentas 9 vai. vakare 
pats per radiją pasakysiąs 
to pareiškimo sutrauką. Bet i 
12 vai. dieną gauta prane-į 
Šimas, jog prez. Roosevel- I 
tas visą savo pareiškimą • 
duos per radiją 9 vai. 
kare.

Buvo nurodymų, jog jis į 
ypač atsišauks į tautinę j 
amerikiečių vienybę, kad į 
galėtume šiemet galutinai | 
laimėti karą Europoj.

Prezidento gydytojas ne-

Postmaster Frank C. Wal
ker smerkia tuos, kurie nori 
atimti mūsų kariams teisę da
lyvauti prezidentiniuose rinki
muose. Jeigu jau kam ta tei
se priklauso, sako jis, tai pri
klauso mūsų kovūnams.

VOKIEČIAI ŽUDO JUGO
SLAVUS ĮKAITUS .

Sovietų žinių agentūra 
Tass pranešė, jog vokiečiai 
sušaudė 87 jugoslavus įkai
tus už visai kitų žmonių 
veiksmus prieš nacius. Pirm 
nužudant, hitlerininkai juos 
baisiai sumušė.

Neoficialiai Tvirtinama., kad 
Lenkija Galėsianti Gauti Di

džiumą Rytines Prūsijos

SOVIETAI SUNAIKINO 
8,000 NEPASIDUODAN 
ČIŲ, APSUPTŲ NACIŲ

Maskva, saus. 11.’— Kad 
atsisakė pasiduot penkios 
apsupamos vokiečių divizi
jos į šiaurius nuo atvaduoto 
Kirovogrado, pietinėje Uk
rainoje, tai Raudonoji Ar
mija faktinai sunaikino ją
sias. Tame skaičiuje buvo 
trys nacių tankų divizijos, 
viena motorizuota divizija 
ir viena pėstininkų divizija. 
Dauguma jų tapo nušluota 
ir tik nedidelėm grupėm pa
sisekė pabėgti.

Vienoje vietoje į šiaurius 
nuo Kirovogrado naciai bu
vo visomis pusėmis kietai 
apsupti. Raudonarmiečių 
komanda pašaukė juos su
dėti ' ginklus ir pasiduoti.

I Hitlerininkai atsisakė. Tuo- 
i met sovietiniai kovūnai paį 
įleido begailestingą ugnį ir

nušlavė juos. Mūšio lauke 
po to buvo suskaityta dau
giau kaip 8,000 vokiečių ka
reiviu ir oficieriu lavonų.
PAGROBTA DIDŽIULIAI

KIEKIAI PABŪKLŲ 
čia raudonarmiečiai pa

grobė 90 nacių tankų, 114 
kanuolių, tame skaičiuje 26 
motorines kanuoles; 124 
minosvaidžius (mortiras), • 
286 kulkosvaidžius ir daug 
kitų ginklų ir amunicijos.

DAR 4,000 NACIŲ 
NUKAUTA

Vidunaktį iš pirmadienio 
į antradienį Maskvos radi
jas pranešė, kad vien Pir- ; 
majame Ukrainos fronte 
sovietiniai kariai per dieną 
užmušė apie 4,000 vokiečių

(Tąsa 5-me pus.)

Juodmarškiniai Nusmerkė Mirt 
Mussolinio Žentą ir 16 Kitą 

Fašistą Tarybos Narių
London. — Specialis fa- | kiniams pavyko sučiupti, a-'

patarė jam dieną kongrese šistų teismas šiaurinėje Ita-ipart Ciano ir Bono, dar tik- 
sakyti tą kalbą, nes prezi- lijoje nusmerkė mirti gra- i tai tris, tame skaičiuje bu- 
dentas dar negana sustiprė- fą G. Ciano, Mussolinio [ vusį Italijos susisiekimų 
jęs po influenzos. i žentą ir buvusį jo užsienių ; minister}, Tullio Ciannetti.

---------------- j reikalų ministerj; maršalą | Du iš šių trijų taipgi nu- 
Emilio de Bono, vadą italų'smerkti mirčiai, o Cianne- 
įsiveržimo Ethiopijon, ir 16:tti 30 metų kalėti, 
kitu buvusiu Didžiosios Fa
šistų Tarybos narių. Tai 
dėl to, kad jie liepos 24 d. 
pernai balsavo toje tarybo
je pavaryt Mussolinį iš val
džios. Už tai jie tapo nu- 
smerkti kaip, girdi, “išdavi
kai.”

Bet naciams ir juodmarš- ,akių nusmerkti mirčiai.
---------------------------------------------------------------------------------- -v—

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Maskva. — Sovietiniai 

kovūnai saus. 9 d. sudaužė 
58 vokiečiu tankus ir nušo
vė 32 jų lėktuvus.

Moldavijos (Bessarabi- 
jos) partizanai susprogdino 
vokiečių geležinkelio tiltą ir 
šūviais išmušė iš veikimo 4 
garvežius.

Amerikos lakūnai bom
bardavo japonus Celebes sa
loj, Rytinėje Holandų Indi
joje. '

Londoniškiai karo stebė
tojai lemia, kad vokiečiams 
Ukrainoje gręsia didesnė 
nelaimė, negu Stalingrade 
ar Tunisijoj.

Maskva. — Vokiečiu arti
lerija Finliandijoj iš tolo 
vis bombarduoja Leningra
dą.

Pernai nacių submarinai 
60 procentų mažiau nuskan
dino anglų - amerikiečių 
laivų, negu užpernai.
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Menama, jog Mussolinio 
i žentas Ciano, maršalas de 
Bono ir du kiti jau sušau
dyti bei pakarti, kaip kad 
reikalavo pats Mussolinis.

13 kitų, kuriem pavyko 
ištrūkt nuo nacių tapo už

3
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Talkininkai per Nuož- Raudonarmiečiai Jau 
mins Mūšius Atėmė iš | Pramaršavo Pro Sar-

Naciu Tris Kalnus ny Gelžkeliy Mazgą
Stockholm, saus. 11. —

*
I
$

IAlžyras, saus. 11.—Benk-;
toji amerikiečių - anglų ar- į Pranešimas iš Berlyno sa- 
mija, vakariniame Italijos ko, j 
šone, atėmė iš vokiečių Ca- atėmė
tena viršukalnę, 3,500 pėdų miestą su keturių geležin- 
aukš., ir du kitus kalnus ar-11 ’* ™ ............. :
ti Cervaro, tvirtoviško mie-1 vakarus nuo linijos, 
stelio. i pirm 1939 metų

Anglai
tankais ir kitais didžiasiais ’ 
pabūklais atakuoja nacius 
jau Cervaro pakraščiuose. 
O nuo Cervaro tėra mažiau 
kaip penkios mylios iki di
džiosios vokiečių tvirtumos 
Cassino, prie einančio Ro
mon plento.

Talkininkams desperatiš
kai priešinasi nacių Goerin- 
go tankų divizija. Siaučia 
žūtbūtiniai mūšiai dėl kiek
vieno colio žemės.

jog Raudonoji Armija 
iš vokiečių Sarny

| kelių stebule, 36 mylios į 
kuri 

ėjo tarp 
- amerikiečiai su t Lenkijos ir Sovietų Sąjun

gos.
Kitos žinios rodo, kad 

priekinės raudonarmiečių 
dalys jau pramaršavo pro 
Sarny, per kurį, be kitko, 
eina geležinkelis iš Lenin- 

I grado į Lvovą.
Jeigu taip, tai būtų fak

tinai perkirsta naciam tie
sioginis susisiekimas gele
žinkeliu tarp vokiečių armi
jų Ukrainos fronte ir cent- 

5 ratiniai - šiauriniam fron- 
1 te.

I

Naciai deportavo dar apie 
400 Norvegijos studentų į 
Vokietiją, bausdami juos už 
priešingumą Hitleriui.

J
i

London, saus. 11. — Ne- | sudarė apie 7 procentus ir 
’ pusę visos Vokietijos žemių 

pirm šio karo.
Pagal Versalės sutartį, 

po pirmojo pasaulinio ka
ro, Rytų Prūsija buvo at
skirta vadinamuoju Lenkiš
kuoju Koridorium nuo di
džiumos Vokietijos.

Rytų Prūsija yra žinoma 
kaip aršiausių Vokietijos

oficialiai tvirtinama, kad 
Sovietų Sąjunga stosianti 
už Rytų Prūsijos pavedi
mą Lenkijai, kuri turės pa
sitraukt iš Vakarinės Uk
rainos ir Vakarinės Balta
rusijos.

Rytų Prūsija turi 14,284 
ketvirtaines mylias ploto su 
2,333,300 gyventojų. Jinai

Maskva. — Pravda pla
čiai paskelbė gaunamą iš 
Amerikos medžiaginę para
mą.

imperialistų - junkerių gūš- 
ta. Joje ir Hindenburgas 
turėjo dvarus.

(Suprantama, jog Klai
pėdos kraštos ir kiti lietu
viški Rytų Prūsijos plotai 
būtų priskirti Tarybinei 
Lietuvai, jeigu Ryt-prūsių 
didžiuma ir tektų Lenkijai.)

MŪŠIAI KRIME
Berlyno radijas sakė, jog 

Sovietai iškėlė būrius savo 
kariuomenės užnugarėn vo
kiečiams Kerčo srityje, K ri
mo pussalyje, ir smarkiai 
atakuoja nacius.

Raudonoji Armija Ukrai
noj pasiekė Bugo upę už 54 
mylių nuo Bessarabijos, ♦. 
Rumunijos užgrobtos Tary
binės respublikos Moldavi
jos.
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A. Smetonos Karjerai Pasibaigus
Pereitą sekmadienį radijas pranešė 

apie Antano Smetonos uždusimą Cleve- 
lande. Gaisras kilęs jo sūnaus namuose, 
pas kurį jis, matyt, gyveno. Smetona 
užtroškęs savo kambaryje.

Ant rytojaus Associated Press prane
šė plačiau apie Smetonos mirtį. Smeto
nienė pasakojanti, kad ji su savo vyru 
buvusi kambaryje, kai pajutę namuose 
gaisrą. Abudu bėgę laukan, bet kai ji 
išbėgus, pastebėjus, kad jos vyro su ja 
nėra, kad jis pasilikęs kambaryje. Pas
kui jį radę kambaryje užtroškusį.

Kodėl jis pasiliko kambaryje? Kodėl 
ji galėjo išbėgti, o jis negalėjo? Asso
ciated Press arba Smetonienės aiškini
mas neaiškus. Mums gi nesvarbu tos 
mirties arba nelaimės smulkmenos. Svar
bu, kad Smetonos nebėra.

Associated Press korespondentas, ma
tyt, pasiėmęs informacijas apie Smeto
nos karjerą iš jojo sūnaus, prirašęs špal- 
tą gražiausių pagyrimų. Tai bandymas 
Smetoną padaryti tikru žmogum, demo
kratu, Lietuvos liaudies prietelium bei 
josios pasirinktu vadu. Paslepiama vis
kas, kas tiesa apie Smetonos politinę 
veiklą ir apie jo nusidėjimus lietuvių 
tautai.

Smetona nebuvo joks Lietuvos liau
dies draugas. Jis buvo liaudies ir tautos 
mirtinas priešas. Visas jo politiniai są
moningas gyvenimas buvo nukreiptas 
prieš Lietuvą, prieš liaudį. Kai carai 
valdė Lietuvą, Smetona buvo carbernis, 
kai kaizeris valdė Lietuvą, Smetona bu
vo kaizerininkas. Kai įsigalėjo Hitleris 
Vokietijoj ir kai Smetona pamatė savo 
viešpatavimo sutemas, jis sudarė suo- 

. kalbį Lietuvą atiduoti Hitleriui. Jojo 
šalininkai, pasilikę Lietuvoje, kaip dabar 
jau aišku, padėjo Hitlerio gaujoms Lie
tuvoje siausti 1941 metais, o paskui vir
to kvislingais. Pats Smetona spruko 

tiesiai į Berlyną ir buvo Hitlerio iškil
mingai priimtas, o paskui taip pat iš
kilmingai išleistas į Ameriką hitlerizmo 
naudai darbuotis. Iki pat mirties Smeto
na pasiliko ištikimas tai piktai misijai. 
Visa jo veikla Amerikoje buvo atkreipta 
ppeš lietuvių tautą ir prieš Jungtines 
Tautas. Jokios pastangos nei komercinės 
spaudos, nei smetonininkų padaryti Sme
toną atsivertėliu prie demokratijos, ša
lininku Atlanto Čarterio ir Jungtinių 
Tautų nepakeis tos istorinės tiesos apie 
Smetoną.

Antanas Smetona buvo fašistas ir pir
mos klasės politinis chuliganas. Jis mo-. 
kinosi iš Mussolinio ir Italijos fašizmo. 
Mokėsi gerai, ištikimai. Reikia atminti, 
kad jis buvo vienas iš pirmutinių pasekti 
Mussolinio pėdomis Europoje, kuomet 
1926 metais smurto pagelba nuvertė Lie
tuvos žmonių išrinktą valdžią ir įvedė 
Lietuvoje fašizmą. Nuo to laiko jis ta
po despotišku Lietuvos diktatorium ir 
per 14 metų jo vadovaujama politiniu 
•išsigimėlių ir chuliganų klika siautė Lie
tuvoje. Pačias pirmas savo viešpatavimo 
diedas Smetona sutepė nekaltų Lietuvos 
liaudies vadų krauju. Tai jis, kruvinasis 
Smetona, pasirašė mirties dekretą prieš 
Požėlą, Giedrį, Čiornį ir Greifenbergerį. 
Tąi jis. Lietuvos kalėjimuose kankino ir 
žu4ė geriausius lietuvių tautos sūnus ir 
dukteris. Tai jis atsako už nekaltą krau
ją Suvalkijos valstiečių.

Smetona/buvo didžiausia lietuvių tau
tos nelaime ir gėda. Jis neturėjo nei są
žinės, nei širdies. Jis buvo Hitlerio ir 
Mussolinio karikatūra.
“ Jokia jau ši gadynė: Vokietija turi 
savo Hitlerį, Italija savo Mussolinį, 
Vengrija savo Horty, Suomija savo Man- 
nerheimą, Lietuva turėjo savo Sipetoną. 
Bet ši gadynė baigiasi — ji pasibaigs su

šio karo pabaiga. Tie knminąlistąi turės 
užmokėti savo galvomis. Smetonai nebe
reikės stoti prieš liaudies teismą ir at
sakyti už savo kriminalystes. “Pabėgo” 
nuo atsakomybės! Ar jis pats, pamatęs 
beviltingumą savo likimo, grįžo į kamba
rį, kad niekados iš jo gyvam nebeišeiti, 
ar nelaimė išbraukė jį iš gyvųjų tarpo, 
dabar ne svarbu.

Lietuvių tauta neverkia prie Smetonos 
kapo. Neverks prie jo kapo nei vienas 
doras, nuoširdus žmogus, nes jis to ne
užsitarnavo. Kuomet lietuvių tauta am
žiais minės savo Giedrius ir Požėlas, 
Smetonos kruvinojo režimo aukas, patį 
Smetoną pamirš kartu su visais kitais 
fašistiniais kriminalistais.

Tačiau būtų klaida įsivaizdinti, kad 
kartu su Smetona į šaltus kapus amži
nai pasiląidoja ir visi smetonizmo nuo
dai. Smetonizmas yra fašizmas. Nesvar
bu forma ir maska. Mirė lietuviškojo fa
šizmo galva-vadas, bet pasiliko Karpiai, 
Žadeikiai, Tysliavos. Pasiliko lietuviško
jo fašizmo talkininkai — Šimučiai, Gri
gaičiai. Iki šiol jie pešėsi. Smetona truk
dė jų visų apsivienijimui. Puikiai žinoda
mi Amerik. lietuvių visuomenės nusitei
kimą prieš Smetoną, Amerikos Lietuvių 
Tarybos promotoriai negalėjo viešai jį 
pripažinti savo vadu, ko griežtai reika
lavo medaliuoti smetonininkai. Dabar to 
barjero nebėra. Šimutis, Grigaitis ir 
Vaidyla sukalbės nė vieną Tėve Mūsų už 
tą nelaimę, kuri prašalino iš kelio tą, 
kuris neleido jiems susivienyti su fa
šistiniais tautininkais.

Mūsų darbas pasilieka tas pats: ne
permaldaujama kova lietuviškajam fa
šizmui, nepaisant jo formų ir maskų — 
kova viskam, ką atstovavo Smetona ir 
jojo klika. Tos kovos pilnas laimėjimas 
užtikrintas. Jos laimėjimą užtikrina mū
sų pačių pastangos ir visos žmonijos ka
ras prieš fašizmą.

Daily Workerio Dvidešimties 
Metų Sukaktis

Sausio 13 dieną sueina lygiai dvide
šimts metų nuo pasirodymo komunisti
nio dienraščio “Daily Worker”. Ši svar
bi sukaktis bus, be abejo, plačiai atžy
mėta visoje Amerikoje. Tos sukakties at- 
žymėjimui pirmadienį įvykęs masinis su
sirinkimas New Yorko Madison Square 
Garden salėje puikiai įrodė, kad “Daily 
Worker” įtaka labai didelė labai plačio
se Amerikos žmonių masėse. Sausio 9 
dienos jubiliejinis “Daily Workerio” nu
meris su sveikinimais nuo daugybės dar
bo unijų vadų ir liberališkų pažiūrų vi
suomenininkų toliau sustiprina tą min
tį, kad “Daily Worker” savo dvidešim
ties metų gyvavimu yra laimėjęs para
mos ir nekomunistinių masių.

Tai buvo 1923 metais, kuomet Ameri
kos komunistai nusitarė išleisti anglišką 
masinį dienraštį. Daug kas netikėjo, kad 
jie savo tikslą galės pasiekti. O vienok 
jie savo tikslą pasiekė ir, aišku, šita to 
dienraščio sukaktis yra puikiausia atpil
dą už visas jų dideles pastangas.

Nereikia nė sakyti, kad “Daily Wor
kerio” politinė įtaka visam šio krašto gy
venime per paskutinius dvidešims metų 
buvo labai didelė. Daug didesnė, negu 
iš paviršiu galima matyti bei jausti. 
Ypatingai svarbų vaidmenį šis angliškas 
dienraštis yra sulošęs savo nepertrau
kiamoje kovoje už bendrą frontą prieš 
fašizmą ir už šios šalies bendradarbiavi
mą su Sovietų Sąjunga. Didžiojo ekono
minio krizio laikais “Daily Worker” bu
vo nepavaduojamas kelrodis visoms be
darbių kovoms. Joks kitas amerikinis 
dienraštis nė dešimtadaliu nėra tiek pri
sidėjęs prie organizavimo neorganizuotų 
darbininkų į unijas, kaip komunistų 
dienraštis. “Daily Workerio” rolė kovo
je už negrų ir ateivių teises visuomet bus 
auksinėmis raidėmis įrašyta į šio krašto 
darbo žmonių kovas už brolybę ir de
mokratiją.

Šiuo tarpu, šitoje istorinėje pasaulinė
je kovoje prieš fašizmą, “Daily Worker” 
taip pat stovi pirmutinėse eilėse Ameri
kos spaudoje už karo pastangas, už pre
zidento Roosevelto karinę programą, už 
Jungtinių Tautų vienybę, už pilną per
galę.

Todėl ir mes prisidedame prie dauge
lio amerikiečių nuoširdžiausių linkėji
mų “Daily Workeriui” ilgo ir energingo 
amžiaus! Kaip šiandien atviroje žiaurio
je kovoje prieš fašistinį barbarizmą, taip 
pokarinio atstatymo gadynėje Amerikai 
reikės tokios spaudos, kuri atsidavusiai 
gintų paprastoj žmogaus reikalus.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
EVANGELIJOS ŠUNE
LIS, JUOZAS LAUČKA

IR LIETUVA
i

Mums labai nepatinka 
Juozo Laučkos pamokslas, 
išdrožtas Amerikoje (sau
sio 7 d.) Lietuvos reikalais. 
Jis yra baisiai neteisingas. 
Jis paniekina ir įžeidžia lie
tuvių tautą. Nei vienas lie
tuvis nesutiks, kad kas \ 
nors jį lygintų prie kokio 
ten evangeliško šunelio, nes 
joks lietuvis nėra, nebuvo ir 
nebus joks šunelis arba pa
našus šuneliui. Bet ponas 
Laučka tatai daro.

Laučka rašo:
Mūsų akyse, kai prisime

nam Lietuvą ir .jos ateitį, ne- 
suspindi toji šviesa: niekas 
visame plačiame pasaulyje 
nenori ištiesti mums pagal
bos rankos, tvirtai užstoti 
mūsų laisvę. Lietuvių tauta 
pasaulio akyse neverta ne to 
Evangelijoj minimo šunelio, 
kuris mito trupiniais, nukrin- 
tančiais nuo pono stalo. Nie
kas Lietuvos neužstoja, stu
mia tolyn galutinį Lietuvos 
ateities sprendimą, kratosi 
rankas ir sako: “Lytoj pa
matysim.’’ i

Visi gi žino, kad bloga ta 
politika, kuri rytojum pasi
kliauja.

Atidčliojant rytojui, Lietu-1 
vos reikalai nebuvo svarsty
ti net tose konferencijos*', ku-i 
rių tikslas yra sudaryti pla-Į 
nūs maitinti karo ir bado iš J 
kankintai Europai, kai Vo-Į 
kietija bus nugalėta. Matyt,; 
kas nors galvoja, kad Lietu
voj išbadėjusioms žmonėms 
nereikės nė trupinio nunfiesti. 
Argi jie neverti nė to Evan
gelijoj minimo šunelio?

Ne tiesa, gryniausia ne
tiesa. Lietuva rūpinasi la
bai daug kas šiame plačia
me pasaulyje. Visų pirma 
ja rūpinasi Lietuvos žmo-! 
nes Lietuvoje. Tos drąsios ! 
partizanų kovos prieš oku- i 
pantus parodo Lietuvos; 
žmonių pasiryžimą ir pasi
aukojimą už savo kraštą.

Visa didžioji Sovietų Są
junga labai susirūpinus Lie
tuva. Ne kartą, bet kelius 
kartus maršalas Stalinas 
yra pareiškęs vardu viso 
to didžiojo krašto, kad Lie
tuva bus išlaisvinta iš na
cių vergijos, kad ją išlais
vinti ateina Raudonoji Ar
mija. Raudonojoj Armijoj 
veikia lietuviški pulkai. Kai 
čionai Laučka ir jojo kama- 
rotai pronacišką propagan
dą sušilę šinkavoja ir ken
kia Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams, tai tūkstančiai 
geriausių lietuvių tautos 
sūnų rytiniam fronte krau
ją lieja ir galvas guldo ko
voje už Lietuvą.

Iš tiesų reikia to evange
liško šunelio akių, kad drį
sti sakyti, akivaizdoje tų 
faktų, būk niekas Lietuva

nesirūpina, niekas jos ne- į 
užtaria. Lietuva turi be ga
lo daug draugų. Visas de
mokratiškasis, laisvasis pa
saulis yra jos draugai! Jos 
kančios ir pavergimas pasi
baigs su šiuo karu. Kai na-; 
ciai bus išmušti iš Lietuvos,į 
kai Lietuvos žmonės vėl pa-' 
ims į savo rankas savo kra- i 
što vairą, Lietuvoje vėl su- |

Hitlerio agentai. Juos dąT 
1 bar klerikalai vadina “Lie
tuvos pa tri jotais” ir Lietu- 

! vos vyriausybės “kontinui-
tuvos vyriausybės pareigas,! toto” išlaikyto jais arba su
ko! antras okupantas vėl ją ; darytojais.
nugrūdo j požemius, kur ji i Amerika reikalauja, kad 
ligsiol tebeveikia, atstovamj amerikiečiai lietuviai šituos 
dama lietuvių tautos troški-į hitlerininkus pripažintų 
mus sunkioje nacių priespau-. ]JetllV()S })atrijotais ir jų 
( 0JG’ smurtą skaitytų “Lietuvos

O kaip visas svietas da- vyriausybės kontinuitętu”. 
bar žino, 1941 metais, hitle- Bet velui pastangos. Hitle
rinėms gaujoms besiver- I rininkai buvo ir pasiliks 
žiant Lietuvon ir ją naiki- i niekšais. Jų laukia Lietuvo-

žydės naujas, laisvas sočia-j nant, Kaune triukšmavo ir je tiktai vienas likimas: kil- 
listinis gyvenimas. į vokiškus barbarus sveikino i pa ant kaklo.

NAUJAI IŠKEPTAS LIE i 
TU VAI “KONTINUITE- 

TAS”
Daug girdėjom apie sme- į 

tonininkų peršamą Lietuvai! 
“kontinuitetą”. Jie sako, ! 
kad mes turime pripažinti 
Smetoną Lietuvos preziden
tų, Smetonos režimą Lietu- j 
vos vyriausybe ir stengtis 
tą režimą sugrąžinti Lie- i 
tuvon po karo. Tiktai taip, j 
girdi, nebus nutraukta Lie-; 
tuvos vyriausybės egzisten- ( 
cija.

Bet dabar išgirstam apie; 
visai naują, kitą “kontinui-1 
tetą”. Jis jau nieko neturi 
su Smetonos režimu. Taip
gi, žinoma, jis atmeta bu- i 
vimą Lietuvos tarybinės vy
riausybės su Paleckiu pry- 
šakyje. Tarybinės vyriausy-j 
bes jis visai nepripažįsta.

šitą naują vyriausybės | 
“kontinuitetą” surado ir i 
paskelbė klerikai. Ir paskel
bė ne juokais! ;

Ir paskelbė ne kur kitur,! 
kaip toje pačioje Ameriko-1 
je (sausio 7). Atrodo, kad ; 
Laučka bus pavadavęs Lak-i 
štą kepime visokių planų iri 
skymų dėl Lietuvos.

O dabar štai tas “konti
nui te tas”:

Tuo pačiu laiku Lietuvoje 
buvo vienas reiškinys, kuris 
tautoje turėjo tikrą paramą 
ir juridinę galią, sako Ame
rika.--Paleckiui tebesant Lie-! 
tuvoje bolševikų pastumdė-! 
liu, mūsų tėvų žemėje slap-! 
tai veikė patriotų, tikrų Lie-i 
tuvos sūnų vyriausybe. Ji ir: 
atstovavo Lietuvos laisvei tuo 
metu, kada keletas parsida
vėlių prekiavo savo tėvynės 
gyvybe. Toji gyvybė nenu-- 
trūko, jei žiūrėti grynai ju-l 
ridiškai, nes veikė slapta Lie
tuvos vyriausybė, kuri turėjo 
nuoširdų visos tautos prita-j 
rimą ir kuri morališkai bei j 
juridiškai viena teturėjo tei-' 
sę kalbėti už lietuvių tautą ! 
ir už Lietuvą. Tas faktas! 
ypač svarbus atsiminti, ka-j 
daugi .šioji vyriausybė, turiu-!
ti tautos paramą ir reiškianti ! 
visų patriotų lietuvių valią, ! 
panaikino ano bolševikų sei
mo nutarimą apie Lietuvos j 
prijungimą prie Rusijos ir 
paskelbė Nepriklausomos Lie
tuvos atstatymą. Tai

Kur nors toli Icelandijoje, saržentas Lewis H. Zar- 
be, iš Mohnton, Pa., pasirengęs priimti nuo viršininkų 
garbes ženklą už atsižymėjimą gerais darbais armi
joje. Oras labai šaltas, siaučia audra ir nešioja sniegą.

DARBININKŲ SVEIKATA
Gimtuves Kakliuko Vėžys— 

Kaip Gydyti?

Vėžių (carcinoma) ligos 
daug gauna aukų, ir jų nuoti- 
kiai eina po truputi didyn. 
Tiesa, moderninė medicina ir 
chirurgija lengviau ir greičiau 
suranda vėžio ligą, negu būda
vo pirmiau, ir didesnis jų skai
čius išgydoma, ypač pradi
niuose laipsniuose.

į gimtuvės kakliuką vėžys 
apydažniai įsimeta. Jei ima 
rodytis kraujo, kad ir be jo
kio skausmo, kitais, negu mė
nesinių laikotarpiais, tai jau 
vely apsižiūrėt. Greičiau pas 
daktarą, kad patikrinti, ko 
čia esama.

Canadian Medical Associa
tion Journal paduoda tos ligos 
gydymo pasėkas ir patarimus.

Gimtuves kakliuko vėžį go
riausia gydyti su Rentgeno 
spinduliais (X) ir radijumu, ir 
kuo greičiau pradėt, tuo ge-

! gausiai. Geriau didesnėmis do- 
!zomis, negu kad permažai.

Rentgeno (X) spindulių ma
šina turi būti galinga, bent 
200 kilovoltų stiprumo, gerai 
patyrusio rentgenologo prie
žiūroj.

Paskui tuoj reikia pradėt 
gydyti radijumu. Ligoniui vi
sas tokio gydymo kursas atsi
eina tiek pat, kaip ir operaci
ja, išlaidų žvilgsniu.

Tokio gydymo pasėkos esti 
padrąsinančios, nebent būtų 
pradėta perdaug jau vėlai. 
Daug geresnės pasėkos, lie
kai]) visi kiti pirmesni gydymo 
būdai.

Gydymo kursui pasibaigus, 
ligonį laikotarpiais patikrina 
gydytojas. Jei ligonis po to iš
gyvena tris metus, tai geras 
ženklas. Daugelis jau išgyve
no ir po 5 metus ir veikiau
sia gyvens ilgai, ligos pėdsakų 
organizme daugiau nebesant.

atsitiko, I le

riau.
/

Nereikia pirma to daryti 
jokios operacijos, jokio pjaus
tymo, kad vėžio narvelių ne- 
paskleidus į kraują ir jo kitur 
neišnešiojus. Įteikia vengti bi- 

kokio mankymo ar pažeidi-

čia reikia žinoti, jog laike 
tokio gydymo su Rentgeno 
spinduliais ir rądijumu ir ilgą 
laiką po to, gal keletą savai
čių ligonis jaučiasi labai pras
tai. Tokia jau tų spindulių 
pragaištinga veikmė. Vemti 
verčia, valgyti nesinori, nei 

; miegas ima, nervai labai su
kiršinti, visam labai silpna.

kai bolševikai pradėjo bėgti | mo.
iš Lietuvos, ir toji vyriausy-1 Rentgeno spinduliais reikia 
be kiek laiko ėjo pilnas Lie-1 daryti švitinimus uoliai ir

New Yorko majoras La Guąfdija pasitinką if ofipialiai pasveikina Anglijos 
darbo unijų atstovus. Neseniai amerikiečiai unijistai laukėsi Anglijoj, lai dabar 
grąžon anglai atvyko čionai susipanžinti su mūsų darbo unijų judėjimu. ... ........

Bet, laikui bėgant, dalykai iš- 
isiblaivo ir ligonis eina tvirtyn. 
I ir geryn.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

i Pittsburgh, Pa,
Serga H. Kairienė

Staigiai susirgo Helen |<ąi- 
i i'icnė sausio 5 dieną, sausio 7 
[ dieną nuvežta į ligoninę, kur 
: jai padaryta operacija. Ligo- 
i nė vis dar labai serga, mažai 
i sveikata dar pagerėjo.

Drg. Kairienė yra Pitts
burgh Lietuvių Vienybės Ko
miteto Karo Laimėjimui sekre
torė, kuriame ji labai daug 
dirbo sukėlime fondo, kad nu
pirkus du ambulansus, taipgi 
veikli narė kitose organiząpj- 
jose. Linkime jai kuo greičiau
siai pasveikti ir vėl su mumis 
būti. . >

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

Laisve, Lithuanian Daily News

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

Girdėjau Smetoniškų Ponių 
Melus ir Mačiau Sovietų 

Raudonarmiečius
Per ilgus metus rusu kalba 

nebuvo man reikalinga. liet 
pribuvus i St. Petersburg;.!, 
Floridoj, turėjau progą susi
tikti raudonarmiečius, tai man 
labai buvo žingeidus su jais 
pasikalbėjimas.

1911 metais, kada fašisti
niai elementai iš Lietuvos su
bėgo i Clevelandą per Berlyną, 
papliupo jų šmeižimas, keiki
mas Sovietų Sąjungos ir Rau
donosios Armijos, kuris ir da
bar nesiliauja, kada visi Ame
rikos žmonės išreiškia didelę 
pagarbą Sovietų Sąjungai ir 
Raudonajai Armijai, išskyrus 
tuos žmones, kurie prasmirdę 
fašizmu.

Clevelande 1911 metais, pik
nike, surengiame Lietuvių Dar
želio, ponia Gabaliauskienė už
vedė naują kalbą aplink ją sto
vintiems žmonėms, daugiausia

čiais, kurie. Įsitikinau, stovi j 
aukščiausioj civilizacijoj ir į 
kultūroj. Jeigu aš tikėčiau į 
dangų ir peklą, tai dangus bū-; 
tų dėl Sovietų Sąjungos žmo
nių, o pekla tiems, kurie šmei
žia Sovietų Sąjungos žmonos ir; 
jų darbus — pasišventimą pa-į 
liuosavimui visų tautų iš ver-i 
gijos.

Laikraštyje negalima tiek, 
prirašyti, kiek aš patyriau iš. 
jų kalbos. Man buvo liūdna,! 
kada reikėjo atsiskirti su jais,! 
jie turėjo išvažiuoti.

Neaplenkė mus atsisveikinti, j 
nors mažai laii<b turėjo. Vaiši-1 
noni juos, kuo turėdami. Sunku ' 
pavaišinti šimtus vienai šeimy
nai, kad būtų kokia draugija, 
tai būtų patogiau. Mes darėmI 

'dėl jų, kiek mes galėjom: pa-1 
tarnavom, pavežėm, kiek gale- j 
jom, i krautuves ėjom su jais. Į

niekinimo Raudonosios Armi
jos: koki jie esą nešvarūs, ne
aplenkė ir utėles paminėti: sa
kė, kad lašinių nematę per 3l 
metus Sovietų kareiviai verkę, Į 
pamaię Lietuvos lašinius. To-1 
liau pasakojo, kad ji ką tik 
spėjus pabėgti iš Lietuvos nie
ko neišsinešus, ba rusai būtų 
ją nužudę. Apie tą armiją, aiš
ku, ji pasakojo Sovietų Sąjun
goj nebuvus, tos armijos ne
mačius.

Jos tuomet užklausiau, kaip 
galėjo Gabaliauskai arba kiti 
atvažiuoti i Ameriką, kad nuo
gi išbėgo iš Lietuvos. Gaba
liauskienė sakė — Vokietijoj 
mes gavom tokias kortas, už 
kurias visko gavom, ko tik 
mums reikėjo ii* čia atvažia
vom.

Tai kodėl iš Lietuvos nei 
vienas doras žmogus negalėjo 
per Berlyną atbėgti Į Ameri
ką, tik Sovietų Sąjungos nie
kintojai ?

Taigi, po prisiklausymo Cle
velande tokių kalbų nuo lietu
viškų Hitlerio pastumdėlių, 
man labai buvo žingeidus pasi
kalbėjimas su raudonarmie-

Jaunuolėm patogaus džium- 
periuko forma gaunama 11 iki 
18 dydžio.

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

Man atmintyje pasiliks ant . 
cisados jų mandagumas, su
pratimas, jų skambanti, aiški 
Kalba, kurios klausytum dieną- 
naktį ir nebūtų nuobodu. Mano 
ausyse pasiliks ir jų dainos. 
Paskutinę dieną, kada atėjo 
mus atsisveikinti, sudainavo 
kelias dainas. Prašė, kad ir aš 
jiems padainuočiau senas ru
siškas dainas. Na, aš kiek atsi
minus ir dainavau, nes jų nau
jos dainelės kitaip skamba — 
dabartinių laikų balsas ir žo
džiai. Bet jie žingeidavo ir 
praeitimi: jie nori viską žinoti, 
matyti ir sau i galvą Įsidėti.

Jie mano vadino. mamaša, o 
mano vyrą papaša. Tas buvo 
mums malonu. Prašėm, kad 
vienas pasiliktų pas mus. At
sakė — nėra laiko, turim baig
ti karą, sunaikinti fašistus.

Dėkojo l'z Mezginiu*.
Raudonarmiečiai labai dėko-1 

jo Amerikos žmonėms, kurio 
remia Sovietų Sąjungą. Dėko
jo moterims už mezginius. Jie 
gavo, kas buvo siųsta iš Ame
rikos Raudonajai Armijai. 
Prašė manęs perduoti jų pade-Į 
ka visoms Amerikos moterims,! 
kurios rūpinasi mezgimu. Sako 
— labai šilti, gražūs svederiai.

Taigi, aš atsišaukiu Į visas 
lietuves moteris, kad dirbtų, 
kiek, rėmimui Sovietų Sąjun
gos. D ra Sūnau*.

----------  —.---  i

ŠEIMININKĖMS
Kad citrinos (lemono 

žievė marmalade nesukietė- 
tų, reikia žievę virti tik 
vandenyje, kol išvirs ir į 
marmaladą dadėti baigiant 
virti. Virimas ilgai su cuk
rum sukietina žievę. * * * «

Ilgai laikant sukapotais- 
išsunktais vitamino C tu
rinčius vaisius ar daržoves 
oksigenas (oras) sumažina 
ar visai sunaikina tuos vi
taminus.'Juos taipgi ištirp
do vanduo ir ilgas virini
mas. Tai dėlto juo trum
piau jie verdama, tuo ge
riau.

Vitamino C daugiausia 
turi apelsinai, citrinos, 
“grapefruit,” žemuogės, ta
rnaitės, žali kopūstai, žali 
špinakai, žalieji salotų la
pai, ankštinės pupelės ir 
švieži žirniai. Visi tie pro
duktai galima sutaisyti į 
labai skanius valgius ža
liais, o kas negali valgyt ža
lių, galima virti, bet reikia 
nepervirti. Ir žalių nepri
taisyti perdaug, kas kart 
pasidaryti šviežią salotą.

LDS Centro tarnautojos, daug dirbusios Dem. Lietuvių Suvažiavime, stebi parodo
je lietuvius kovūnus Raudonojoj Armijoj. Iš kaires j dešinę: Ona Jakštienė, Elsie 
Gasiunienė, Pranė Pakalniškienė ir Biruta Kalakauskaitė.

Amerikos Lietuvių Antroji Gentkartė Mielai 
ištiesia Ranką Kariaujantiems ir Kare

Nukentejusiems Pusbroliams Europoje
Paveiksle matomosios ke

turios jaunos moterys- 
merginos, stebinčios lietu
vių raudonarmiečių, Tary
bų Lietuvos vyriausybinin
ku ir kitu visuomenininkų 
veiklos atžymoj imą foto
montaže, išstatytame De
mokratinių Lietuvių Su
važiavime gruod. 19, 1943, 
Webster Hall, New Yorke, 
turi su tais paveikslais dau
giau bendro už paprastus 
tėmytojus.

Paveikslų paroda, f ak ti
nai, tai jų darbo kūrinys. 
Jos planavo, sugrupavo pa
veikslus, jos atliko sudary
mo, surašymo ir dekoravi
mo darbą, kad suvažiavę iš 
viso krašto delegatai ir 
brook ly n iečiai su važ i a v i m o 
svečiai galėtų pamatyti, 
pasiskaityti apie tuos nepa
žįstamus ir sykiu taip ar
timus pusbrolius, pussese
res, didvyriškai, pasišven
tusiai kovojančius fronte 
ir darbo srityse už Lietuvos 
išlaisvinimą, už visuotiną 
sunaikinimą fašizmo, už 
geresnę ir saugesnę ateiti 
visiems žmonėms.

Sudarymas parodos, ta
čiau, — tik maža delelytė 
to darbo, kurį šios jaunos, 
Lietuvos niekad nemačiu
sios lietuvaitės yra atliku- 
sios Lietuvos žmonių para
mai šiame kare. Per jųjų 
rankas perėjo šimtai dova
nų pundelių, siunčiamų 
Lietuvos žmonėms. Punde
liuose, kaip žinia, pagal vy
riausybės ir karo sąlygų 
reikalavimus, turi kiekvie
nas daiktelis būti patikrin
tas, surašytas vardais, 
įkainuotas ir sąrašai astuo
niose kopijose įteikti atitin
kamoms įstaigoms, kurios, 
patikrinusios, duoda leidi
mą išvežti. Su tuo rišasi ir 
daugiai laiškų, telefonai, 
pasikalbėjimai. Tai vis ša
lutinės nuo dienos darbo 
pareigos.

Reikia pasidžiaugti, kiek
vienas jų garantuotas siun
tinys gavo leidimą ir išėjo 
tam, kam skirtas.

Visos yra Amerikoj gi
musios ir užaugusios. Kiek

viena iš jų turi kariuome
nėj savo artimuosius ir ry
šiai su amerikiečiais ka
riais, siuntimas jiems laiš
kų ii* pundelių taipgi yra 
joms ne naujiena. Visos 
ėjo duoti kraujo Raudona
jam Kryžiui. Tad ir pats 
Saliamonas negalėtų išriš
ti, kur prasideda ar baigia
si jų meilė savo gimtajam 
kraštui Amerikai su jos 
žmonėmis ii' meilė tėvų 
kraštui Lietuvai su jos 
didvyriškais raudonarmie
čiais ir partizanais, su jų 
dainingais ir dabar baisiai 
Hitlerio kankinamais žmo
nėmis. Jos myli abiejus.

Savo kilme jos atstovau
ja Amerikos šiaurius, vi- 
durvakarius ir rytus, bet 
tas anaiptol nekliudo joms 
sudaryti sutartingą vien- 
darbių tymą.

Ona Jakštienė, tarp arti
mųjų sandarbininkų pa
prastai vadinama Anė, yra 
gimus Chicago j e, bet augu
si Maine valstijoj ir už tai 
jinai laikoma Amerikos 
šiaurių atstove LDS įstai
goje. Ji užaugo ir savo vei
kimą pradėjo mažytėje lie
tuvių kolonijoje, Rumford, 
Me. Trylikos metų būdama 
pradėjo sekretorystę Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo kuopoje. Beveik tuo pat 
metu mirė jos motina ir 
Anė likosi vyriausia prižiū
rėtoja dar jaunesnių už sa
ve seserų ir pati savęs šei
mininke. Vienok tas nesu
laikė jos nuo mobilizavimo 
ir vadovavimo pionierių 
grupės, dalyvumo chore, o 
vėliau ir sekreto rystės LDS 
kuopoje, iš kur jinai tapo 
atkviesta darbui LDS Cen
tre. Čionai yra buvus nare 
Nacionaliam LDS Jaunimo 
Komitete, Aido Chore ir 
yra veikli narė LDS jauni
mo kuopoje. Laiks nuo lai
ko prišoka talkon ir mez
gėjoms.

Jos mėgiamiausiu užsiė
mimu liuoslaikiais yra skai
tymas knygų. Gal būt dali
nai iš dalyvumo seniau su 
pionieriais ir dalinai dėl 
pamėgimo skaityti, jinai tu

ri geroką sandėlį ir politi
nio žinojimo. Anė už savo 
ryšius su lietuviškuoju ju
dėjimu, už gražią lietuvių 
kalbos tarmę kredituoja sa
vo tėvą Petra Vazni. u u i

Anės vyras, štabo saržen- 
tas Frank Yakštis, randasi 
mūsų ginkluotose jėgose.

Elsie Gasiunienė (Nor- 
kaitė) gimė, augo ir veiki
mą pradėjo anglies ir plie
no sostinėj, Pittsburghe. 
Didžiausi palinkimą ji turi 
veikti meno srityje. Dar 
mergyčiuke ’ būdama laiki
nai vadovavo chorą, pas
kiau merginų stygų muzi
kos grupę ir dalyvavo pro
fesionališkoj merginų sty
gų orkestroj. Tačiau meilė 
muzikai nekliudė matyti- 
suprasti kitas problemas. 
Laike potvinio dalyvavo su- 
siedijos komitete, kuris 
jieškojo pagalbos nukentė
jusiems potvinyje, vaikams, 
motinoms ir visiems reika
lingiems prieglaudos ir pa
šalpos. Sekretoriavo APLA 
ir paskiau LDS kuopose.

Atvažiavus į Brooklyną 
taipgi dalyvavo čionykštė j 
stygų orkestroj ir be per
traukos dainuoja ir veikliai 
dalyvauja Aido Chore, yra 
sėkmingai dirbusi jo muzi
kos komisijoj ir dabar yra 
finansų sekretore, priklau
so LLD, taipgi dalyvauja 
kitose organizacijose, ta
čiau mylimiausiu laiko Ai
da.

— Būtų labai skaudu, 
jeigu reikėtų chorą apleis
ti. Tai vienintelis dabarti
nis mano ryšys su dainos ir 
muzikos menu, — sako Ga- 
siūnienė. Liuoslaikiu ji 
mėgsta siūti sau drabužius, 
suplanuoti modelius ir for
mas. Pagelbsti mezgime.

Pranė Pakalniškienė (Še- 
šelgytė) yra gimus ir au
gus Chicago je, Amerikos 
lietuvių metropolyje. Savo 

veikimą ji pradėjo Ateities 
Žiede, būdama apie 10 me
tų, iš kurio ne už ilgo per
ėjo į suaugusių chorą, į 
LDS, į LLD, yra buvus, 
pakaitomis, LDS kuopos 
finansų sekretore, prezi-

Žmonės Pasipiktinę 
Mrs. R. Browder 

Persekiojimu

dente, korespondente, taip
gi Vidurvakarių LDS Jau-! 
nimo Komitete, iš kur tapo į 
atkviesta dirbti LDS Cent
re. i

B rook lyne Frances veik
liai dalyvauja LDS jauni-j 
mo kuopos darbuose, pri-l 
klauso Aido chore ir yra jo!, 
gaidų komisijoj. Paskiau-1/ 
siais metais dirbo Pundeliui 
Komiteto 
bar yra nmto. h<au i .... . . • : T. , • x ] .. A 'nepasitenkinimu iįsteigto Lietuvai Šelpti Ko- J,,- 
miteto iždininke. Jos vyrui 
Nikodemui neseniai išėjus 
kariškon tarnybon, jinai 
užėmė jo vietą LMS Centro 
Komiteto talkininkės gami
nime gaidų. Talkina mez
gėjom.

Liuoslaikiais mėgsta siū
ti sau ir kitiems drabužius, j

Beatrice Kalakauskaitė, ! 
tarp draugų vadinama Bea,, 
savo veikimą pradėjo irgi! 
vaikystėje, Bartkaus mo-! 
kintoj vaikų draugijėlėje, 
savo gimtajame Maspethe. 
Vėliau dainavo Lyros Cho
re ir iš jo perėjo į Aido 
Chorą, kuriame dainuoja 
be pertraukos. Dainavo pa
skubusiuose Aidbalsiuose ir 
kitose merginų grupėse. 
Dabar 
jau kelinti metai, 
prisidėjo prie įsisteigimo iri 
veikimo LDS jaunimo kuo-! 
pos Maspethe, buvo jos se-į 
kretore, o dabar veikliai; 
dalyvauja brooklyniečių i 
LDS jaunimo kuopoje. _ _ , 
rokai yra padirbėjus 
gimė. Priklauso LDS, pro-' 
tarpiais parašo žinelių laik-i 
rašei ui.

Liuoslaikio praleidimui; 
ji už vis labiausia mėgsta! 
skaitymą knygų, taipgi mu
ziką. Ji skambina 
turi įprotį įsigyti 
kožnos kur nors

Amerikiečiai nepaprastai 
Įmyli savo šeimynas ii’ myli’ 
! laisvę, kaip tas priprasta 
[laisviems ir aukštai civili- 

•-a- • zuotiems žmonėms. Tai dėl-izdinmke u da-i ..... . 4 .• v . . . to su didžiausia nuostaba,išrinkta nauiaii . . . . . . ’J ---- -------------- ... jj. aįVirU
;. pasipiktinimu išsireiškia

mą dėl persekiojimo Mrs. 
Raissa Browder, žinomo 
Amerikos Komunistų Par
tijos vado žmonos.

Pastaruoju laiku, 
žinia, general is prokuroras 
Biddle patvarkė, kad Mrs. 

; Browder, kaipo komunisti- 
Inių pažiūrų moteris nega
linti pasilikti Amerikoje, 

j bet turinti būti deportuota, 
atskirta 
vyro ir 
nepilna-

kaip

nškia, būti 
į nuo amerikiečio 
Amerikoj gimusių 
mečiu vaiku.

Mūsų manymu, 
vo žygiu ponas Biddle ne
patarnauja karo laimėji
mui. Mūsų jaunimas ka
riauja už laisvę visiems pa- 

• yra choro iždininke trijotiskiems mūsų krašto 
Gerokai ?yvent0J.anls' Hiwvderl.s ir I ito rinti’ii'/dGma

tokiu sa-

jo partija tą patrijotizmą 
yrą įrodę daugeriopais dar- 

I bais. Turėti komunistiškus 
požiūrius Amerikos konsti

tucija garantuoja teisę ly- 
IIVgeJ£’ai kaip kad republi- 
mez-* konui turėti republikoniš- 

i kus ar demokratui demo- 
! kratų partijos požiūrius.
i Organizacijos,
! Amerikos
l ii' eiliniai
;prokurorui 

pianu,,j° 
Lni.a; ardyt’ tą

Įtakingi 
visuomenininkai 
piliečiai siunčia 
Biddle p rotes

pas i kėši n i mo su
žymi a amerikie- • / €

dainos ir liuoslaikiu ja ]>a-|nių TaiPU P>'ašo
praktikuoti savo smagu- , RoUcve t0 I,a’

'keisti Biddle patvarkymą.
Tai tokia, trumpoj su-1 

traukoj, mūsų prieš akis' 
turimoji Amerikos lietuvai-' 
čių grupė. Jos po mūsų 
akių išaugo, greta mūsų j 
pradėjo veikimą ir laipsniš
kai išeina į mūsų judėjimo; 
vadovybę. Čia tik labai ri-■ 
bota, dalina apžvalga jų ir 
desėtkų joms panašių jau-! 
nu merginų-moterų darbo! 
kolonijose. Vėlinamo joms 
visoms nepailsti, bet kasi
diejia vis siektis aukštyn ir, 
šimtams, tūkstančiams; 
daugiau mergaičių stoti į, 
daugeriopus karui laimėti 
ir progresui kelti darbus. į 

S.

Pudra Yra Dalimi ! 
Moters Pavedu

Karinių Darbų Taryba De-1 
troitui ir apylinkei pripažino 
septyniem tūkstančiam moterų 
Packard* šapoje teisę išeiti pen
kiomis minutėmis ankščiau iI 
pirm užkandžio ir pirm einant 
namo, kad pasigražinti be pra-į 
radimo už tas minutes mokes- 
ties. Pasigražinimas pripažin
ta taip pat reikalingu mote
rims, kaip apsirengimas. Kom
panija nenorėjo už tas minutes 
mokėti.

Gražumynai po Kulkomis
Ponia Jean Nash Dubonnet 

turinti miliono dolerių vertės 
brangakmenių, kuriuos laiko 
banko saugiojoj šėpoj, o kada 
eina vienus padėti, kitus paim
ti, samdo speciali palydovą. Ta
čiau ji nenori visada su savi
mi turėti sargą, tad gražmenų 
ir savęs apsaugai nešiojasi 25 
kalibro automatišką revolverį.

Pagelbėta Jaunom Motinom
Now Yorke ir apylinkėse 

Army Emergency Relief išmo
kėjo per metus $833,299 karių 
ii- jų šeimynų pagalbai. įstai
gon kreipėsi pagalbos ir pata
rimų 5,980 moterų, didžiumoje 
jaunuolės, kurių bendras am
žius yra 20-21 metai ir iš kurių 
80 nuošimčių buvo gimdančios 
pirmą kūdiki.

Ann Harding, filmoje 
“The North Star” angeliš
ka motina, kuri vyrui ir 
dukrai kaujantis partiza
nuose išstoja prieš nacių 
budelius už visą kaimą ir 
kankinama neišduoda pa
slapčių, ir Dean Jagger, 
filmoje kolektyvietis jos vy
ras, partizanų vadas. Fil
mą rodoma dešimta savai
tė Victoria Teatre, Broad
way ir 46th St., New Yor
ke.
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ARMIJOS ORO KORPUSO ATSARGINIAI!
Kiekvienas vidutinis bom- ti savo pagrindinį apmoky- 

bonešis reikalauja mažiau- mą, pirmuosius žingsnius Į 
šia piloto, nagelbininko, ir kelia laimėti Sidabrinius
kombinacijos iš bombardie- 
riaus - navigatoriaus, be
turiu motoru orlaiviui be 
kito pagelbinio personalo, 
reikalingas pilotas, pag 
ninkas, bombardierius 
navigatorius. Todėl ai
kad kiekvienam pagamin
tam bombonešiui vien tiktai 
skridimui mes turime turėti 
mažiausia tris ir dažnai ke
turis gerai treniruotus oro 
įgulos vyrus. Kitais žo
džiais, aprūpinti vyrais al
gas eiles dabar pagamina
mų galingų lėktuvų, reika
linga tūkstančiai 
bombardierių ir 
rių. Ir oro įgula 
jauna.

Šiandien mūsų 
nes oro pajėgos i 
limybės duris jauniems sep
tyniolikos metų vyrams, ku
rie, pasekmingai išlaikę eg
zaminus Aviacijos Kadetų 
Egzaminavimo Komisijoje, 
dabar gali tapti pilnatei
siais nariais, kariuomenes 
oro korpuso atsarginiais. 
Greit po aštuonioliktojo 
gimtadienio — ne

pilotų, 
navigato- 
turi būti

kariuonte-

lenkiama apmokymą, kurio 
kainu įvertinta $25,000 — 

ir apmokymą veteranų lakanti 
priežiūroje, geri austuose 
mokymo lėktuvuose, ku
riuos Amerikos inžinerijos 
genijus galėjo pagaminti. 
Jis bus kvalifikuotas kaipo 
narys didžiosios kovos ko
mandos. Jis bus paruoštas 
vertingai pokarinio skrai
dymo karjerai.

Suinteresuoti jauni vyrai 
ar jų tėvai raginami rašyti 
ar apsilankyti jų artimiau
sioje Aviacijos Kadetų Eg
zaminavimo Komisijoje ar 
kariuomenės naujokų ėmi
mo įstaigoje, kur jie gaus 
į) i Iną informaciją kartu su 
spausdinta literatūra apie 
įstojimą Oro Korpuso At
sarginiais.

I
...

Aštuntosios anglų armijos kovotojai naikina nacius 
Italijos miestelyje Ortona. Ta vietovė dabar jau paim
ta, bet kova buvo kruvina ir sunki.

Wilkes Barre- 
Pittston, Pa.

Trečiadienis, Sausio 12, 1944

o. vv

Didelis bombanešis, ra
miai skrisdamas po 250 my
lių per valanda, sunaudoja 
3 galionus ir trečdalį gazo- 

,is minutę.

Darbininkų .judėjimo 
nizaeijos turi paėmę 
rius 
d as i 
ii jos

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Sausio 2 diena įvyko mėne
sinis susirinkimas LDS 16d 
kp., 1320 Medley St. Skaity
tas laiškas iš centro nominaci
jų reikale. Nominacijos atidė- 

i tos ant vasario * susirinkimo. 
Skaitytas laiškas iš komiteto, 
kuris ruošia sausio 30 dieną 

i parengimą paminėjimui 20-ties 
: metų gyvavimo Daily Workc- 
. rio. Rengia įvairios tautos, 
! kviečia ir lietuvius prisidėti, 
j nes tai bus labai svarbus pa- 
; rengimas. Nutarta prisidėti ir 
I išrinko 2 delegatus ■— K. Kai-

Lietuviams Žinios
Vienos Minutės Ketvirtojo 

Karo Paskolos Vajaus 
Pranešimas

Pagalvok apie tą nepažįs
tamą vaikiną, kuris išėjo į 
karą. Įsivaizduok jį susigū
žusį apkasuose, apsuptą ja
ponų. Ar pirktumėt jam 
dar ekstra granatą, ar pa
pildomai kulkų? Ar pirktu
mėt jo draugui lėktuve pa
pildomų šovinių kulkosvai
džiui? Be abejo, kad pirk- 

i . . rA „ T , į tumei. Kiekvienas mūsų pa-įi ri ir D. P. Lekavičių i ta beb-l , . L , , . 1 Iif, ... .t . įdarytu bent tai.i drą komitetą. | v v
Nutarta surengti vakarienę i 

i ateinantį mėnesi. Išrinkta į ko-i 
i misiją J. Mauragienė, M. Vie-' 
i liene, B. Armalienė, ir K. Kai- 
ris. Pelnas eis pataisymui na- 

' mo.

Štai... iš tikrųjų jūs kaip 
tik tai ir darote, dalyvauda
mi Ketvirtajama Karo Pa
skolos Vajuje čia, paremti 
atakai ten. Jūsų dalis ir 
mano dalis Ketvirtajam 
Karo Paskolos Vajuje yra 
įsigyti bent vieną ekstra 
100 dolerių vertės bondsą, 
kuris tekainuoja 75 dole
rius. Atmink, kad karas ne
laukia! Dabar yra pats lai
kas įsų 

Ibondsus!
tuos ekstra

O.W.I.
I

i

i
i

j

į Įrengimų anglies iškasimui..
Apsilankiau pas dr. S. Noi

■ kų, kuris parvažiavo per
: sarą dirbęs prie tabako.

'įsakė, kad godžiai skaitė ko-| 
orga-1 respondencijas iš Pittstono, tik

kamba-i gaila, kad jų permažai buvo j 
Teh ran- mūsų spaudoj. Aš teisinausi,!

kad man neparanku rašyti, j 
kad nedaug ką žinau.

M. Kalauskas.

va-

Mūsų skaitytojai raginami 
o • - i- i 1,4 remti tuos biznierius, kurieSausio o diena palaidotas ......

io O1_. ' . • skelbiasi dienraštyje Laisvėje.įSouth Sidej senas-gyventojas ;
■ Janulis, kuris ilgai dirbo Du-1 
(juesne Kliube.

D. P. Lekavičius.

į karinę tarnybą išėjo lie
tuviai Jonas Adomaitis ir J. 
Pakasius. Buvo parvažiavę ka- ■ 
riai aplankyti savuosius: Pe
tras Adomaitis, J. Stupčinka, 
J. Jankus ir J. Lemcauskas. 
Atvyko į svečius seržanto Pe
tro Lekavičiaus moteris pas jo | 
Levus D. P. Lekavičius ir ? 1 • 
Lekavičienę. Petras Lekavi- h

Savininkas
Kainos

I CHARLES’
I UP-TO-DATE 

| BARBER SHOP
| K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union Avenue

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

i

ft i
A. & Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. į į 
■j_ S Brooklyn

‘čius yra Afrikoje. Jo pati tar- | gerai patyrubarberiai

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

į

<

1

nauja militarinėj tarnyboje.

yra

j: Suteikiam garbingas laidotuves$150
p.

J. Vilkelisdrg. 5

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
Virst in her heart- Virst in Quality

0

mokslo

ft

s

Koplyčias suteikiam nemoka- i.
niai visose dalyse miesto. .!

Tel. Virginia 7-1499 į

Iš ALDLD 12-to Apskričio 
Veiklos

ft;

dington, 
k et St., 
rengiam i

.Kas nori gražiai»laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

| 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
A Blokas nuo LIcwes St. eleveiterio stoties. Tcl. EVergrecn 4-9508

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

J. GARŠVA|
2 (Shalinskas)

į FUNERAL HOME
l- 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

pa-

HWMM0H

Visockis' 
net kitų! 

si k įausdamas.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame- 

ais. Rei- 
esant ir 

tokio

LIAUDIES BALSĄ
kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už

LIAUDIES BALSAS
Station C, Box 1013

Toronto 3, Ont., Canada
Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu

Skaitykite jų savaitraštį

■t

Jei

LIAUDIES BALSO KAINA
$3.50 Metams

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir 
tais svarbiais raštais

naudokitės

BRONIAUS VARGŠO

GYVENIMAS IR DARBAI
PARAŠĖ DR. A. PETRIKĄ

32 Puslapių, Kaina 15c

Bronius Vargšas-Laucevičius buvo žymiausias Ame
rikos lietuvių rašytojas, apysakininkas, dramaturgas 
ir visuomenininkas. Svarbu kiekvienam susipažinti su 

jo gyvenimu ir atliktais darbais.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

VILNIESKALENDORIUS
1944 Metam

KAINA 25c U'Z EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus Įsigykite tų svarbių knygų ir naudokitės joja.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, 6, N. Y.

i j, F. W. SHALINSS E. Market St. 
ir vietos Komunistu Par- 
centras. įsteigta mokyk

la, pamokos atsibūna šeštadie
niais ir sekmadieniais. Būna 
daug svarbių susirinkimų.

‘>0 dieną, 
Penna. Av<
7 vai. vt 
sovietiniai

parodyta Leningrado j 
Apgulimas filmą. Kalbės R. į 
Minor, Korn. Partijos veikė
jas. įžanga tik 55 centai ypa-| 
tai. Parengimas ruošiamas pa
gerbimui Lincolno ir Lenino 
jubiiejų ir Daily Workerio 20-, 
ties metų gyvavimo. Visus iri 
visas kviečiame atsilankyti.

sušaukti nei ■ 
net tūli.

Jis rašo,, 
būdamas 
jis išva-j 
io veiki-į

apmiri.

atyt, kad net mūsų 
lybos nuskaito aty-.
ic pranešimų.

lai
kad ragina prie veikimo, i
akstiną mus atsikratyti j

tingėjimo.
Bet dėl veikimo nėra kaltas 

12to apskričio 
bet kaltos kuopos 

Vakarienė atsibuvo 
spalių 31. dieną, 1943 m., ma
tyti, kad kiek pelno bus, bet 
niekaip negalima net pilną at
skaitą sudaryti, nesusirenka 
komisija, parašai laišką ar at
virutę, tai nei jo, nei atsaky
mo nėra. Jeigu su jais nesi
skaitant veikti,"tai vėl tada 
išmetinėja, kad juos ignoruo
ja, kad su jais nesiskaito. Rei
kia dalykus taisyti, bet reikia, 
kad visi patys taisytumės, kad 
daugiau veiktume, atsiminki
me, kokis labai svarbus lai-

I vien ALDLD 
komitetas, 
ir nariai.

Apie Angliakasyklas
Mainieriai vis kalba, kad 

mes dirbame, bet nežinome, 
kiek gausime mokėti, gal kom
panijos ir visai nemokės, nes 
kontraktas nepasirašytas. Aš 
atsakau, kad kontraktų pasi
rašymas neseniai įėjo į madą. 
Aš vis gaunu mokėti. Perkant 

prasčiausius anglies te
ima po $8, gi mainierys

turi prišaudyti ir į karus pri
krauti vien grynos anglies to
ną už $2.50 ir ne daugiau $3. 
Bendrai, yra įvesta visokių

na v

naujus 
lūs ir 

.sudarau 
M’ikonišk 
kalui 
padidinu

I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

J/'-. Į

No. o«o. t ad v
Crosby. Matched ; Both,fOr 

, lovely modern.. ' . ••
........................ '17500

No. 070, Lady Crosby. Charm
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Both Rings for
rings of 1,4 K 
gold. L<>ye|y 
di Anjd^d.Z’-; -V

No. • 10Q,' Lady 
Crosby. Unique 
in. style, excep
tional iri auality;.; 
This lovely pair , 

■ of rings in 14KL 
gold.. Superbly.; 

-brilliant dig- 
. riiond.

Both for
00

NųU W l-ųdy Both for ;
Crotty. Idfenticiil
desttfris’14K goki z Cl A AHA

v ųnki^iihąpkn. *11111/
<Jk| diamond. j. . . ■All "Lady Crosby" Ensembles 

įa A^ratiive Presentation Box

ALL DIAMONDS ENLARGED 70 SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St Brooklyn, N. Y.

IsL STagg 2-3178 ; .................. ATDARA V ARABAIS

ft
| LIETUVIŠKAS |i|

I TRAKTYRIUS
| (VALGYKLA IR ALINE) | K 

.K Didelis pasirinkimas visokių « 
J Vynų ir Degtinės $ £

Kasdien Turime n s
j' KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ O 

į Juozas Zeidat |>| 
# Savininkas $ z
4 411 Grand St. Brooklyn I;f 

P :S if «

Graborius-Undertaker j
Laidotuvių Direktorius į
Išbalsarnuoja ir laidoja ant j

visokių kapinių. J
VELTUI ŠERMENINĖ į

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka- J 
rietas vcselijom, krikštynom < 

ir kitkam. ii
231 BEDFORD AVENUE j 

BROOKLYN 1
Telephone: EVergrecn 8-9770 3

g MATEI,'ŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

M Vietos ir impor- 
tuotos degtinės ir 

W vynai, geri ausiu 
M bravorų alus ir 
S ėlius. Kada būsite 
išfj Brook lyne, užeiki- 

te susipanžinti.

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

STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas

| CHARLES J. ROMAN |
(RAMAN AUSKAS) ft

LAIDOTUVIŲ I
DIREKTORIUS I

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Organizacijų ir Pavienių Asmenų Sveikini- VYRAI ir MOTERYS 

niai Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui VYRAI
Žemiau telpa sveikini- i P. S. Su šiuo pasveikini- įžangos Kliubas siunčia su

mai, prisiųsti draugijų, mu yra $30.00 vertes čekis važiavimui ir dalyviams
kliubų ir pavienių asmenų 
Demokratinių Lietuvių Su
važiavimui, į v y kusiajam 
1943 m. gruodžio 18-19 dd. 
New Yorke. Po šitų svei
kinimų paskelbimų, tilps 
suglausta iždinink. K. Pet- 
rikienės atskaita. Ne visi 
čia sveikinimai bus sudėti; 
tūli asmenys sveikinimų ne
rašė, o tik įteikė iždininkei 
pinigus, todėl čia jų sveiki
nimų nebus, bet jie bus pa
skelbti bendroje suglaustoje 
atskaitoje. Kitų sveikini
mai jau tilpo Laisvėje ir 
Vilnyje seniau. — Red.

Sveikinimai seka:
Telegrama nuo advokato 

Chas P. Kai, iš Chieagos:
Sincerely I am sending 

$20 to be used as best seen 
fit by the Conference 
which 1 sincerely hope will 
endorse the recent Moscow 
and Teheran Declarations 
and pledge full support to 
the policies of our adminis
tration and for fourth term 
for President Roosevelt.

Chas P. Kai. 
Chicago, ill.

Sveikina Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimų Žvin- 
gilų šeima iš Jewett City, 
Conn., su sekamomis auko
mis: Jonas, Adomas, Alber
tas—po $10; Jieva ir Anta
nas (tėvai) Žvingilai —$20. 
Viso su $50.

Dr. R. Mizarai.
Čia rasite čeki vertės 

$50.00. Tai Bekampienės ir 
mano auka Demokratiniam 
Lietuvių Suvažiavimui, — 
tai Kalėdinė Dovana.

Draugiškai,
J. A. Bekampis.

Pasveikinimas Demokratin.
Lietuvių Suvažiavimui. 

Gerb. Suvažiavimo Valdy-
ba, Delegatai ir Svečiai!

Sveikiname jus, linkime 
sandaraus ir našaus darbo 
šiuomi istorišku momentu: 
Tesusilieja mūsų visų bend
ri troškimai, tepasiekia pa
vergtą Lietuvą po žvėriška 
nacių priespauda. Tepasie
kia Raudonuosius Lietuvių 
pulkus, kurie kariauja sy
kiu su galinga Sovietų Ar
mija. Te skubiai ateina per
galės valanda, nešanti dar
bo žmonėms laimingą atei- 
tį! Philadelphia, Pa.

Lai gyvuoja Sovietų ga- _____
linga Raudonoji Armija!

Lai gyvuoja Tarybų Lie-' Demok. Liet. Suvažiavimui, 
tuva!! Brooklyn, N. Y.

P. A. Jatul. Dėt roito Liet. Moterų Pa-

Eilė Dem, Lietuviu Suvažiavimo atstovų ir svečių neša į estradų savo aukas kovai 
dėl Lietuvos išlaisvinimo; prie mikrofono stovi kalbėtojas Antanas Bimba, prie jo 
dr. M. D. Palevičius.

dovanu. Aukojo: K. Pluta 
$10.00,*' J. žulis $10.00, P. 
A. Jatul $10.00.

Demokratinių Lietuvių Su
važiavimui, Brooklyn, N. Y.

Gerbiami Suvažiavimo
Dalyviai: —

Suvažiavimas vyksta lai
kotarpyje didžiųjų istorinių 
kovų — kovų pažangos su 
barbarizmu. Užtikrinimui 
pažangos pergalės, Suvažia
vimo tribūna tepaleidžia 
šauksmų į visų Amerikos 
lietuvių visuomenę didesnės 
talkos! Toji talka galima 
įvairiais būdais: rėmimu vi
sų darbų dėl pergalės šioje 

’šalyje ir rėmimu šios šalies 
talkininkų.

Mums, kaipo lietuvių tau
tos nariams, svarbu teikti 
paramos lietuvių daliniams 
— tiems narsiems kovū- 
nams — esantiems Raudo
nojoj Armijoj; mums svar
bu teikimas pagalbos ir pa
čios Lietuvos žmonėms, ku
rie dar bus išlikę gyvais po 
to didžiojo karo audrų.

Tegrįžta Į Lietuva toji 
laisve ir tas gyvenimo žydė
jimas, kurį pati liaudis pa
sirinko 1940 metais!

Neabejoju, kad Suvažia
vimas nuties planus dide
liems darbams atlikti, o tų 
darbų parėmimui siunčiu 
$25 čeki.

Stasys Jasilionis.

Gerbiami Delegatai ir
( Delegatės!

Kadangi mes neturim 
progos dalyvauti tame isto
riniame ir taip svarbiame 

I Demokratinių Lietuvių Su
važiavime, tad siunčiame 
Ijums geriausius linkėjimus, 
kad jūs surastumėt, suma-

'nytumėt, kokiais būdais būt 
(geriausia prisidėt prie su
naikinimo ne tik lietuviško, 
bet ir tarptautiško fašizmo. 
Su šiuo pasveikinimu siun
čiam tam reikalui 10 doler. 
$5 skiriam suvažiavimo pa- 
sibriežtiems tikslams, o ki
tus $5 Agitacijos Fondui, o 
tai kartu bus ir už nabaš- 
nykės “Naujos Gadynės” 
dūšia.

Su pagarba,
Joseph ir Emilija Benderiai 

širdingus sveikinimus.
Mes linkini, kad suvažia

vimas pravestų kuopasek- 
mingiausius tarimus, kaip 
tai dėl pagelbos Lietuvai po 

ikaro, taip ir apvienijimui 
i Amerikos lietuvių dėl di
desnės paramos Jungtinių 

(Tautų karo pastangom.
Suvažiavimo lėšų paden

gimui siunčiam $10.00.
Draugiškai,

M. Ginaitiene,
D.L.M. Paž. Kliubo Sekr.

Literatūros Draugijos I- 
mas Apskritis sveikina 
Amerikos Demokratinių 
Lietuviu Suvažiavima 
su $5 ir linki ko-geriausio 
(pasisekimo pravesti geras 
rezoliucijas ir nutarimus 
atsiekimui susi važiavimo 
dienotvarky pasibrėžtų tik
slų.

j Su pagarba,
i So Vėšys,
į LLD. I Apskr. sekrt.
I ______________________

■Demokr. Liet. Suvažiavimui 
Gerbiamieji!
ALDLD III Apskr. Kon

ferencijoje, įvykusioje š. m. 
lapkričio men. 7 d., New 
Haven, Conn., nutarta pa
sveikinimui Amerikos De
mokratinių Lietuvių Suva

žiavimui proga paaukoti 
'$10.00.

J. Vilchinskas,
ALDLD III Apsk. sekr.

Mes sveikiname Demo- 
| kratinių Amerikos Lietuvių 
| Suvažiavima ir linkime jam 
geriausių pasekmių.

Toksai suvažiavimas bu
vo seniai pageidaujamas.

Lėšoms prisiunčiame $5.
Juozas ir Eva Simans. 

i St. Petersburg}), Fla.

i Mieli draugai-gės: —
Leisit ir man pasveikinti 

: Lietuvių Demokratinį Su- 
iskridimą gruodžio 18 ir 19 
! dienomis su šiuo našlės 
skatikėliu — $10.00. Linkiu 

i geriausio pasisekimo kovoj 
prieš vokiškus ir lietuviš
kus kryžiokus!

i Franas P. žavis.
(Bethlehem, Pa.
i

Lietuvių Darb. Susivieni
jimo 47 kuopa Livingston, 
N. J. sveikina L. D. Suva
žiavimą su $10.

Sekr e t. Jamison.
(Bus daugiau)

IR

MOTERYS
REIKALINGI TUOJAU
KARINIAMS DARBAMS

Anaconda Wire & Cable Co.
HASTINGS-ON-HUDSON, 

NEW YORK
Turi Daug Vietų 

LAVINTIEMS IK BE PATYRIMO 
DARBININKAMS.

GERA ALGA
PUIKIAUSIOS DARBO 

SĄLYGOS
TRANSPORTACIJOS BŪDAI 

PRIRUOŠTI 
Ateiviai Priimami

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

Kompanijos Atstovai tarsis ir sam
dys tarp 9 A. M. ir 5 P. M.

Trečiadieniais, ketvirtadieniais 
ir penktadieniais.

U.S. EMPLOYMENT SERVICE 
OFFICE OF W.M.C.
71 SOUTH BROADWAY, 

YONKERS, N. Y.
______________________________m)

Sov. Sunaikino 8,000 
Nepasiduodančių Nacių

(Tęsinys iš 1-mo psl.) 
kareiviu ir oficieriu, o su 
Rovno srities partizanų pa
rama jie nušlavė batalioną 
priešų ir nelaisvėn paėmė 
dvi kuopas vokiečių.

Kitose Ukrainos vietose 
taipgi suimta kiekiai nacių.

ATVADUOTA EILĖ 
SVARBIŲ PUNKTŲ

Pirmajame Ukrainos 
fronte (Rovno, Žitomiro, 
Kijevo ir Vinnicos provin- 

I ei jose) Raudonoji Armija 
atvadavo apskričių miestus 
Berezno, Liudvipol, Liubar 
(su geležinkelio stočia), Vo- 
ronovica, Nemirt) v, Man- 
kovką, geležinkelio stotį Ja- 
rovatka ir daugiau kaip 60 
kitų gyvenamųjų vietų.

Raudonarmiečiai perkirto 
naciams geležinkelio liniją 
tarp Smelos ir Christinov- 
kos.
Antrajame Ukrainos fron

te, linkui Kirovogrado, so
vietiniai kovūnai atėmė iš 
priešų apskričio miestą Ka
menka - Ševenkovskaja, ge
ležinkelio stotį Kamenka ir 
virš 50 kitų gyvenamųjų 
punktų.

Jugo. Partizanų Kova
London. — Naciai su la

bai padidintomis jėgomis 
ima viršų prieš partizanus 
Bosnijoj, Jugoslavijos pro
vincijoj, bet partizanai lai
mi Serbijoj ir Juodkalnijoj, 
kitose Jugoslavijos dalyse.

Vokiečių kontroliuojamas 
telegrafo biuras iš Skandi
navijos sakę, kad Sovietai 
numąršavo pirmyn jau 62 
mylias nuo Vakarines Uk
rainos sienos.

Chicago. — Daugiau re- 
publikonų partijos vadų pa
sisako už New York o gu
bernatorių kaip kandidatą 
į prezidentus, negu už 
Wendellį Willkie.

Greičiau užsisakykit, — 
Greičiau ir gausite

Atlikto Kriukio

DAUG LABIJ MENU
(spaudoje)

LINKSMŲ EILIŲ RJNKINJ,
Kuris pulinksmius ir paguos 
ir daug naujų minčių jums duos.

Kaina su Prisiuntiipu $1

Kreiptis pas autorių
R. ŽIDŽIŪNĄ

arba Laisvės Administracijoj
427 LORIMER SJRĘET

BROOKLYN, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną Išliką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJĄL DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRŲ VYRAI,
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJO3

PASTOVUS DARBAS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

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

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

AUTO MECHANIKAI 
pagelbininkai 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELRĖTOJAI 
Patraukianti algą 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES.

_____________________________(X)
REIKIA VYRO VALYMUI

nuo 6 P.M. iki 4 A.M.
45 VALANDŲ SAVAITĖ 

Nuolatinis Darbas
KREIPKITĖS Į ENGINEER 

Queens Vocational High School 
37th St. & 47th Ave., 

Long Island City.
_________________ .________________________ (H)

APVALYTOJAI
DIENOM AR NAKTIM

GERA ALGA, IDEALIŠKOS
SĄLYGOS, UNIFORMOS 
NEMOKAMAI, APMOKA

MOS V AK AGI JOS LR
• ŠVENTĖS

KREIPKITĖS ANT 3-ČIŲ LUBŲ

HUYLER’S
30-3 Northern Blvd., L. I. City,

(15)

VYRAI, fabriko darbininkai; geros darlx> 
sąlygos.

REPLACEMENT UNIT CO., 
509 W. 56TH ST.

(1.7)

NAKTINIS PEČKURYS, aOkštos klasės 
apartmentiniam namui. Geros darbo sąlygos, 

$117 j mėnesj. Matykite Superintendent, 
151 Central Park West.

____________ ________________________________ C.')

VYRAI
Pagalbininkai Sandelyje Prie 

Wholesale Groserių 
Kreipkitės

JOHN ALBAN & CO., INC.
328 Pearl Street, N. Y. C.

(to)

BE 100% 
WITH YOUR

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, sausio 14 d., Liet, sa
lėje, 7:30 v. v. Kviečiame visus na
rius dalyvauti, turime daug svarbių 
reikalų, taipgi išrinkti naują kuopos 
valdybą. Delegatai išduos raportą 
iš Liet. Dem. Suvažiavimo. Atsives
kite ir nauji! narių. — H. Žukicnė, 
sekr. (9-10)

PHILADELPHIA, PĄ. < 
Svarbus Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, 16 d. sau
sio, įvyks visuotinas mūsų organi
zacijų susirinkimas, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave., 3-čią valandą 
po pietų: I šį susirinkimą būtinai 
susirinkite visi ALDLD kuopų na
riai, nes bus svarbių pranešimų ir 
svarbių reikalų. Bus metinis susi
rinkimas. Nepamirškite ir vienas 
kitą paraginki! vykti į susirinkimą. 
— Sekr. Smitas. (9-11)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 12 d., 8:30 v. v., 103 ^Green 
St. Prašome narius dalyvauti; taip
gi atsiveskite ir savo pažįstamus, 
bus įdomu išgirsti raportą iš Dem. 
Liet. Suvažiavimo, kuris įvyko 
Rrooklyne. Turėsime užkandžių ir 
gėrimų, todėl nepraleiskite šios pui
kios progos. — Org. (8-9)

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

trečiadienį, sausio 12 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Visi na
riui būkite laiku. — V. K. Sheralis, 
sekr. (7-9)

SO. PQSTON, MĄSS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinki

mus įvyks trečiadienį, sausio 12 d., 
8 v. v., 376 Broadway. Visos drau
gės dalyvaukite, nes turime aptarti 
svarbių dalykų. Taipgi kuomet nau
ją valdyba užims vietą, turime ją 
draugiškai pasitikti. — A. Buivy
dienė. _ (7-9)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PRADINĖS MERGINOS IR MOTERYS
BŪTINI KARO DARBAI BE PATYRIMO

DRILL PRESS
Sustatymo ir Stalų Darbai

NUOLATINIAI DARBAI

APEX WATCH CASE
304 EAST 45TH ST.

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą.

(10)

MERGINOS
IR

SENYVOS MOTERYS
LENGVAS DARBAS

PAKUOTOJOS i
MUZIKOS LAKŠTŲ 

DIDELĖ FIRMA
40 VALANDŲ SAVAITĖ

5 DIENOS
G. SCHIRMER, INC.

48-02 48th AVĖ., 
WOODSIIDE, L. I.

(IRT Flushing local nuo Grand 
Central iki Bliss St. stoties.)

(10) j

MERGINOS |
PATYRIMAS NEREIKALINGAS ! 
RANKOM JUNGIMO DARBAS 

(AMŽIAUS 16-35)
•11 Vai. savaitė, 50c į valandą pradžiai
ELEKTRA SUKAMO PRESO 

OPERATORĖS
(amžiaus 18-35)

■18 valandų savaitė, 55c į valandą pradžiai.
NUOLAT. LAIKAS IR PUSĖ UZ 

VIRŠLAIKIUS
WESTON, 85 EAST JOTU ST.

di)

MOTERYS
Mes Išmokysime Jus Kaipo

SIUVIMO OPERATORĖS 
SIUVINIU INSPEKTORĖMIS

Moterys, kurių šeimos nariai ginkluotose pa
jėgose, štai jums proga atlikti naudingą pa

tarnavimą savo kraštui dirbant kritiškai 
reikalingus gaminius.

P ATY RIM A S N EREI K ALI NG A S
Lengvas Darbas. Gera Alga laike mokinimo*!.

MATYKITE MR. MURRAY
36 MILFORD STREET. 

BROOKLYN, N. Y.
(11)1 

j 

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

66 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKIA 

MOKYTIS GERAI APMOKAMO ' 
AMATO

$20 j Savaitę (40 valandų) laike mokinimosi. I 
Greiti pakilimai nuolatiniam darbui.

KREIPKITĖS VISĄ SAVAITE 
STYLECRAFT PAPER BOX CO. !

145 SPRING ST., N. Y. C.
(9)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI. BENDRAM FABRIKO DARBUI. 
Pradžiai 55c j valandą, laikas ir pusė už 
viršlaikius viršaus 40 valandų. Daug’ viršlai

kių. Nebūtinų darbų pramonė.
430 Bond Street, Brooklyn.

___________________________________________ U 2)

MAŠINISTAI, ENGINE LATHE, GRĘŽIA
MŲJŲ PRESŲ OPERATORIAI; MAŽA 

DIRBTUVĖ. KREIPKITĖS
10-12 AR 2-4. BACON, CRANE & HOIST 
CORL’., 33 DIVISION AVE., BROOKLYN.

(9)

FOUNDRĖS DARBININKAI
FLOOR MOLDERS

MACHINE MOLDERS
CHIPPERS

TIKTAI PATYRĘ VYRAI
Iš būtinų pramonių reikia turėti 

paliuosavimo pareiškimą.
Kreipkitės kasdien 9 A.M. iki 5 P.M.

COLUMBIA
MACHINE WORKS

255 Chestnut Street, Brooklyn 
(B.M.T. Jamaica Line iki Crescent St. Sta.)

DZIANITORIAI
PILNAM LAIKUI. APARTMENTAS. GESAS,

ELEKTRA—PRISIDEDA AIŽIA.
QUEENSBORO CORP.,

81-20 37TH AVE., JACKSON HEIGHTS, L.I.
(H)

PAPRASTI DARBININKAI
KREIPKITĖS

WESTERN ELECTRIC CO
MIDDLE VILLAGE, N. Y.

Reikia paliuosavimo pareiškimo ir 
U.S.E.S. pritarimo.

(15)

LEIDĖJAI (POPIEROS)
J THOMPSON EMBOSING 

PRESUS
GERA ALGA. NUOLATINIS 

DARBAS
Supreme Speciajty Mfg. Co.

480 Canal St., N. Y. C.
(t'-)

Penktąs Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SO DĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKAO1JOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAK11JMU1

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

66 W. 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KOSMETIKŲ FABRIKAS 
lengvas, malonus Fabriko Darbas 

MERGINOMS
-10 VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA 

BARRY BRODER
6 EAST 47TH ST., N.Y.C. 

Just Off 5th Avenue
____________________________________________ (X)

MERGINOS-MOTERYS
Amžiau* 18 iki 40

Pat yrimas Nereikalingas
Pradinė alga 57l/įc j \alandą, šieno 

mėnesio 60c j valandą.
laikas ir pusė \ il saus 40 valandų

6 Dienų Savaitė, dieniniai ir naktiniai šiitai. 
Pasitarimai 9 A. M iki 5 P. M. kasdien.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą

THE NATIONAL SUGAR 
REFINING COMPANY

2-03 55TII AX E.
LONG ISLAND CITY 

arti Vernon & Jackson Ave ta.. IRT Sub.
<11)

Rankom i Chocolate 
Padažyiojos

GRAŽIAI PAKUOTOJOS 
LEIDĖJOS Į MAŠINĄ 
Patyrusios ir Be Patyrimo 

Gera Alga Veltui Uniformos 
Apmokamos Vakacijos ir Šventės 

MUZIKA JUMS DIRBANT 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS ANT 3-Č1Ų LUBŲ 

HUYLER’S
Northern Blvd., L. I. City.

MERGINOS
Uždirba $20-830 į 5 dienų savaitę.
40 valandų. Patyrimas nereikalin
gas. Nuolat, malonus, lengvas dar
bas, pakavimas plaukam špilkas.

ROYAL HAIR PIN CORP.
7 WEST 45TH ST., N. Y. C. 

(3-čios lubos)
(12)

MOTERYS IR MERGINOS
Pilno ar dalies laiko darbai.

PARDAVĖJOS. TAIPGI PRIE
VALGIU BUFETO DARBAS 

Geros darbo sąlygos.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
Kreipki tes

F. W. WOOLWORTH
82 NASSAU ST.

(9)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SUPERINTENDENTAI. DZIANITORIAI. PA- 
GELBININKAL DOORMEN. PECKURIAL 
Gera proga tinkamiem vyram, su rūmais ar 
be rūmų. Gera alga. Kreipkitės asmeniškai 
ar telefonuokite. Clarendon Realty Corp., 

1160 Utica Ave., Brooklyn.
Telefonas BL’ckminster 7-40(>0. (14)

APTARNAVIMO ELEVE1TERIO OPERATO
RIUS aukštos klasės apartmentiniam namui. 

Geros dariai sąlygos. ?117 į mėnesj.
Matykite Suiierintendent,

151 Central Park West.
(9)

PAPRASTI DARBININKAI
PRIE FOUNDRĖS DARBO

DIENA AR NAKTJ
Iš būtinų pramonių teikia turėti 

paliuosavimo pareiškimą.
Kreipkitės kasdien 9 A.M. iki 5 l’.M.

COLUMBIA
MACHINE WORKS

255 Chestnut Street, Brooklyn 
(B.M.T. Jamaica Line iki Crescent St. Sta.)

(9)

BERNIUKAI IR 
JAUNI VYRA]

Daliai laiko, po mokyklos; galinti 
ranka rašyti; 50c I VALANDĄ;

ĮDOMUS DARBAS.
PARISIAN MI G. 
1400 BROADWAY

(9)

VYRAI bendram darbui didelėje 
muilo dirbtuvėje. Patyrimo nereikia. 
Geros darbo sąlygos. Patenkinanti 
alga, prisideda nuolatiniai viršlai
kiai. Kreipkitės j dirbtuvės superin
tendentą.

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

(9)

JAUNI VYRAI
Laisvi nuo dral’to. Lengvas statymo 

jungimo darbas. Gera alga 
pradžiai ir viršlaikiai.
FLURAY CORP.

225 Lafayette St., N. Y. C.
(9)
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New 21 nios Iš Liaudies Teatro Vei
klos ir Susirinkimo

Praeitą sekmadienį, sausio

Aidas Pradėjo Naujus Metus 
Su Naujais Darbais

Adelė Visada Gražiai 
Dainuoja ir Auga 

Dainoje

.M IR E

Aido Choras pirmame savo j nas Lazauskas, fin. sekr. Elsie 
susirinkime, pereitą penkta-1 Gasiūnienė, užrašų sekr. Sylvia 
dienį, tapo užkviestas ir suti- 1 Pužauskaitė, iždininke Bea
ko dainuoti Pabaltijos Kultu-j trice Kalakauskaitė, korespon- 
rinės Tarybos koncerte, Įvyk-!deniu Juozas Byronas. Muzi- 

vasario 25-tą, Finų kos komisijoje:
126th St., New Yor-1 kalniškienė,

■■ Nellie Venta.
■ šiame darbe daugiausia pasi-

■ tarnavo Elsie Gasiūnienė. Taip
gi išrinkta knygų peržiūrėjimo

j komisijon Valerie Petraška ir 
Donnie Nečiunskaitė.

Kaip matome, choro

siančiame
Salėj, 13 
ke.

Prances Pa- 
1’ra n as Bunkus, 
Pereitais motais

Choras taip pat .jau dabai 
pradeda rengimą savo koncer
to, kuris numatoma turėti ka
da nors galop balandžio mė
nesio. Tam .jau išrinkta komi-1 
sija, kuri, kaip atrodo iš jos 
sudėties, nepaliks akmens ant 
akmenio pastangose sudaryti 
puikią programą ir sutraukti! 
rekordinius skaičius publikos. į 
Komisijoj — Lazauskas, ži-, 
linskas, Grabauskas, B. Kala-į 
kauskaitė, E. Pakalniškienė.

Su pradžia metų, choras1, 
taip pat susiduria su i , 
nemalonia problema. Per daug j 
metų mokinusi, 
dona Anderson 
prašė ją paliuosuoti iš tų pa-į kome lietuvių liaudies dainas, 
reigų. Jinai daugeliu atvejų I tapgi parodome jas svetimtau- 
jau to prašė, bet choristams j čiams. Ir nėra gražesnio užsi- 
pavykdavo nugalėti jos pasi- ėmimo praleidimui liuoslaikio, 
ryžimą gauti paliuosavimą. kaip chore dainuojant dainas 
Kad netrukdyti chorui tinka-, ir savo paties balsą girdint iš 
mą pasiruošimą, mokytoja dar i žaliuko barškaliaus ar gvergž- 
sutiko mokinti iki bus gautas, (liko keičiantis į skambų, ma- 
kitas mokytojas, bet pabrėžti-i lomi ne 
nai įsakė, jog šį kartą jos pa-j ypatingai 
silikimas tiktai laikinas. Jieš-j visuomet 
koti naujo mokytojaus-moky-j balsui už 
tojos choras igaliavo E. Ga-Į 
siūnienę, A. Pakalniškienę iri -

reika- 
pusėti- 
ir darnas tymas darbuotojų 

daugiau jų reikia sėkmingam 
dainavimui. Kam tik sveikata 
ir darbo valandos leidžia, sto
kite Į chorą. Choras pamokas 
laiko kas penktadienio vakaro 
7:30, 119 Lorimer St., Brook-

ADELĖ NAMIKAITĖ

Povilas Kripaitis, 51 metų, 
gyvenęs 4 05 So. 5th St., Brook
lyn, N. Y., mirė sausio 8 d., ry
te. Bus laidotas sausio 12 d., 
2-rą vai. po pietų, iš Kings' 
County Hosp, koplyčios, Aly-, 
vų Kalno kapinėse. Velionį lai-1 
doja Piliečių Kliubas bendrai 
su Petru Armon.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. LeVanda, 337 Union 
Avė.

Povilas Kripaitis seniau yra 
dainavęs Aido Chore, bet per 
eilę pastarųjų metų buvo ati
trūkęs nuo visokio organizuo
to darbo.

nauja, l.vn.
Dalyvumu chore atliekame 

jaunuolė Al-daug: patarnaujame visuome- 
(Žilinskaite) ' nei ir karo laimėjimui, palai-

Adelė Namikaitė, populia
rioji aidietė, pastaraisiais lai
kais vis tankiau išstojanti so
liste su choru ir viena, yra to
ji mergina, apie kurią tankiai 
išgirsi išsireiškimų :

—Tai gražiai dainuoja.
—Puikų balsą turi ir moka

tik savo ausiai, bet 
kitų ausims, kurios 

yra jautresnės mūsų 
mūsiškes ausis.

Choro H-y.

Finansiškai choras pradeda 
metus pasiturinčiai. Neseniai 
turėjo labai sėkmingą rudeni
nį koncertą-balių, o šiame su-l 
sirinkime Lazauskas raporta
vo $57.“. I pelno ir iš Naujų 
Metų lauktuvių baliaus, tad 
choras pradėjo metus su gra-: 
žia kasa —$322.67, kuri pa-j 
dėta bankan finansų sekreto-j 
rėš ir kasininkės vardu 
apsaugoti nuo neprašytų 
čių.”

Buvusieji choristai, dėl ko
kių nors priežasčių nutraukę 
dainavimą, choro tačiau ne-

Lietuviu Literatūros 
Draugijos 1 Kuopos 

Nariams
LLD 1 kuopos labai svarbus, 

susirinkimas Įvyks šį ketvirta-;
I dienį, sausio 13-tą, 7:30 vai
' vakaro, Laisvės svetainėje 

kad : 119 Lorimer St., Brooklyne. Vi-; 
“sve-' si nariai malonėkite dalyvauti i 

ir atsiveskite savo draugus, i 
katrie dar nepriguli, Įrašyti į 
k u opą.

—Ta mergele prieš akis turi 
ateitį.

Toji auganti dainoje mergi
na, Adelė Namikaitė dainuos 
šį šeštadieni, sausio 15-tą, Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne, keturių organizacijų ren
giamame koncerte-baliuje.

Čia taipgi dainuos ir visas 
Aido Choras, taipgi duetistai 
Alekas Velička ir Petras Gra
bauskas. Kalbės A. Bimba. Po 
programos bus šokiai.

Visi-visos kviečiami atsilan
kyti pasigrožėti žavia dainų 
programa, pasilinksminti ir 
paremti Lietuvos žmones. Vi
sas vakaro pelnas skiriamas 
Lietuvos raudonarmiečiu ir ka

ire nukentėjusių žmonių para- 
1 mai. Visi prašomi įsigyti iš 
' anksto tikintus pas savo orga
nizacijos darbuotojus. Rengia 
ALDLD ir LDS pirmosios kuo
pos, Aido Choras ir Moterų 
Apšvietus Kliubas. Pradžia 7 

Apskričio vai. vak. Įžanga tik 50c.

Petras Baronas, gyvenęs 65- 
20 56th Drive, Maspeth, L. L, 
mirė sausio 10 d., Kings Coun
ty ligoninėje. Pašarvotas na
mie. Bus palaidotas 13 d. sau
sio, Mount Olivet kapinėse. 
Laidotuvių apeigas prižiūri Va- 
lantiejienės laidotuvių įstaiga, 
M as pet he.

Paliko nuliūdime žmoną Ma
rijoną, sūnus Walter ir Joną, 
dukteris Oną Gillen, ■ Stefani
ją Muller ir Eleną Peterson.

Petras Baronas Amerikoje 
yra išgyvenęs virš 10 metų. 
Dirbo rūbų industrijoje, dau
giausia pas lietuvius kontrak- 
torius ir buvo narys ACW of 
A 54-to skyriaus. Taipgi buvo 
dienraščio Laisvės skaitytojas.

Gaisras 5 aukštų bildinge, 
užimtame spaudos darbais, 71 
Beekman St., New Yorke, iš
šaukė 4 kompanijas gaisrages- 
sių. Du policistai susižeidė pa- 
slydę ant apledytos gatves.

9 d., ryte, Liaudies Teatras 
turėjo savo repeticijas ren
giantis scenon perstatymui ko
medijos “Vos Neapsivedė” ir 
dramos “Aš Jau Partizanas’’ 
šie du veikalai bus perstatyti 
brooklyniečiams - williamsbur- 
giečiams 13 dieną vasario, sek
madieni, Ukrainian National 
Home svetainėje, 216 Grand. 
St.

Jau turime du užkvietimu 
su šiais dviem veikalais. Pir
mą užkvietimą gavome jau 
gana seniai iš So. Brooklyn© 
LLD kuopos ir jiems pasiža
dėjome patarnauti 20 d. vasa
rio; antrą užkvietimą turimo 
iš LLD Antro Apskričio, Har
rison, N. J. Pastariesiems dar 
dienos nepaskyrėme, nes jie 
norėjo rengti parengimą prieš 
užgavėnes, o mos, kaip atro
do prieš užgavėnes negalėsi
mo, jei bent 2-tram Apskri
čiui suvaidintume pirmiau, ne
gu patys sau Brooklyne. Bet 
tas atrodo biskį nepraktiška.

Taigi 2-ro Apskričio drau
gams patartina rašyti, atsižvel
giant į mūsų padėtį, kokia die
na jiems būtų patogiausia, o 
mes, aptarsimo ir jums prane
šime, sykiu duodami visas ki
tas reikalingas informacijas.

Projektuojamas Naujas 
Didelis Veikalas

Tą patį sekmadieni, sausio 
9, 2 vai. po pietų, Liaudies 
Teatras turėjo platesnį susi
rinkimą, jame dalyvaujant ir 
drg. Jonui Valenčiui. Drg. J. 
Valentis apsiėmė mums pagel
bėti režisoriauti didesni vei
kalą. Resižoriaus buvo pagei
daujama, kad toks veikalas 
būtų ruošiamas labdarybės

naudai. Visi sutiko.
Buvo keli veikalai suminėta, 

bot. prie galutino nutarimo ne
prieita, o tam tikslui išrinkta 
komisija, kuri kartu su drg. ro- 
žisorium parinks veikalą, Į ko
misiją Įeina: A. Buknionė, .J. 
Juška, Rainienė, J. Stankaitio- 
nė ir režisorius J. Valentis.

Tikimasi, greitoj ateityje, 
išgirsimo ką nors daugiau iš 
Liaudies Teatro veiklos.

Rep.

Viešbučių Darbinin
kai Atlieka Pareigas
David Siegel, Volteriu ir 

Bartenderių Unijos Lokalu Ui
to, ALL, prezidentas sako, jos 
šapu čermanų susirinkime per
eitą sekmadienį padaryta pla
nai per metus sukelti $30,000 
karo pašalpoms ir išparduoti 
$100,000 4-tos Karo Paskolos 
laikotarpiu.

T u r g aviečių Department© 
džiūrė viena diena pereitą tre
čiadienį svarstė bylas 17 pra
sikaltusių tūbinėms kainoms.

Kainų administratorius Woo
lley žadėjo bausti brukančius 
kostumeriui nereikalingą pre
kę, kad gauti reikalingąją.

Kritikavo Policijos 
i?* v* • 1 Viršininką

Dr. Stephen S. Wise, žymus 
žydų vadas, kritikavo polici
jos komisioniorių Valentine už 
palikinu) policijoj anti-somito 
Drew, kuris žinomas buvus 
draugu ir su įkaitintais pro- 

j naciškame asmenimis.

Albeit Jennings, 20 m., su- 
I laikytas įtarimu nužudyme, 
; žaginime ir apiplėšimo Mrs. 
I Marie Pearson, 18 m., 4 vaikų 
motinos, pereitą spalį. Jkaltini- 
mas iškelta po to, kai jį Įtarė 

' panašioje atakoje ant p-lės 
! Lindgren pereitą savaitę.

FILMO S
“Ravaged Earth” Jau

! Trečioj Savaitėj
“Ravaged Earth,’’ Mark L. 

I Moody’s paveikslais užrekor- 
I duoti japonų žiaurumai prieš 
chiniečius pradėjo trečią sa- 

i vaitę Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke.

Priedams rodoma Warner 
j Bros, filmą “Nation Dances,’’ 
I perstatant Sovietų Sąjungos 
' šokius.

t Lietuvių Kuro Kompanijai
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam ^8 

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

ALDLD Antro 
konferencija Įvyks sausio tū
tą, Laisvės svetainėje. Mūsų 
kuopa turės išrinkti delegatus.

Kitas labai svarbus dalykas 
—artinasi jau seniai laukia
mas keturių organizacijų-kuo- i 
pu parengimas, už kurio pel
ną bus supirkta ir pasiųsta 
reikmenų Lietuvos Raudonajai 
Armijai ir Lietuvos žmonėms, 
šiandien jau niekas neabejo
ja, kad

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

| !,C ) LIETUVIŠKAS KABARETAS
I? ’ iQ, STANLEY MISIŪNAS
A* / L SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

N. K.

Reikalauja Kariams 
Balsavimų

Lietuvos išlaisvinimo 
visi pra

nimus nuo Ruth Paškevičius ir 
nuo Adomo Stupuro iš kariuo
menės. Taipgi turi grupę nuo
latinių savo draugų, žinomų 
po vardu “garbės nariai,’’ ku
rie pasimoka metinę duoklę, 
pagal savo išgalę ar nuožiū-, 
ra ir reikale pagelbsti choro 
pramogų garsinime, ti kietų 
pardavime, gaspadinysteje ir 
1.1. Keletą tokių pasimokėjo 
šiame mitinge. Chorui reikia,
daugiau tokių patrijotiškų cho-j valanda artinasi — 
ro rėmėjų. Prie pirmos progos i nešimai sako, kad Sovietų žie- 
pamatykite Elsie Gasiūnienę, I minis ofensyvas muša priešus 
choro finansų sekretorę. j visuose frontuose. Visi pripa-

Choro valdyboje šiems me-pista, kad Sovietų pergalė ant 
tams yra: prezidentu Adelė j nacizmo jau ne tolima. 
Pakalniškiene, vice-prez. Jo-j 1 Kuopos Organizatorius.

Darbiečių 8-to A. D. ribose 
sušauktame masiniame susirin
kime gruodžio 9-tą, 142 Se
cond Ave., New Yorke, pasi
sakyta už teisę balsavimų 
esantiems kariuomenėje. Mi
tinge kalbėjo kongresmenai 
Marcantonio, Klein, Capozzo- 
li, Dickstein ir assemblymanai 
Jarema ir Lamula.

Op NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
^111 DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
) širdingai pavaišiname.

/ Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
(Mos esame darę regėji- 

M' mo Pataisymus viršaus 
daktarų ir kitokių 

profesijų žmonėms, taip- 
V gi jų šeimoms ir jų

c i j a n tams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

pa-

PIRKITE ANKSTI

Verta Žinoti •

kuri ištikro v

Apie Adam Hat yra daug 
dalykų, geriausias vyriškų ke
purių bargenas, 
verta žinoti, kada einate pirk
tis naują skrybėlę. Adam Hat 
yra aukštesnė už bile galvą, 
ją nešiojant, pažvelgęs į veid
rodį, pamatysit naują asmeny
bę. Ir jų yra toks platus pa
sirinkimas madų, spalvų ir mo
delių, kad tinka prie bile kos
tiumo, prie bile veido, šiuo 
metų laikotarpiu ypatingai pa
tartina dėvėti skrybėlę dėl 
sveikatos ir dėl geros išvaiz
dos. Ją smagu pakelti prieš 
moteris ir pasukti tinkamai, 
kada praeini nepageidaujamą 
matyti savo priešą. Kada tik 
norite gerai atrodyti, visuomet 
dėvėkite Adam Hat ir tapsite 
vienu iš tų jau esamų 8 milio- 
nų kostumeriu. Adam Hat 
krautuvę jūs galite rasti savo 
susiedijoje, kadangi jų yra du 
šimtai New Yorke. Pamylėkite 
savę su Adam Hat, įsigyjant 
vieną žemiausia kaina už ge
riausią rūšį. (Sk.)

LITUAN1CA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS
282 Union Ave. j

BROOKLYN I

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

Tel. EVergreen 4-9612

T/>e Gift o T 
a Lifetmtl

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukžtyn.

$3.00

Ekspertai 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
UUytojaa

Daimontua 
įdedama 

Jami belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.




