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KRISLAI
Netekome Veiklios Drauges. 
Jie Vėl Laukia “Incidento.” 
Svarbi Sukaktis.
Nepaprastų Gabumų 

Žmogus.
“Good Night, Sweet

Prince.”
Rašo A. BIMBA

Montello.j mirė Elzbieta Be- 
niulienė. Mirė, matyt, neilgai
tesirgus.

Draugė Beniulienė buvo vie
na iš veikliausiu lietuvių mote
rų Massachusetts valstijoje. 
Žiaurioji mirtis išplėšė ją iš
gyvųjų tarpo ir paliko mūsų

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams
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judėjime didelę spragą.
Netekome geros, kovingos 

d raugės.
Reiškiame draugui Beniu

liui ir jų dukrelei giliausią už
uojautą. Taipgi visiems Mon
tello draugams ir draugėms, 
kuriems nebus lengva judėji
me užpildyti tos draugės vie
tą.

Taip jie ir sako: Palaukite, 
įžengs Raudonoji Armija į Va
karinę Ukrainą arba Vakarinę 
Baltarusiją ir įvyks susikirti
mas su “lenkais.” Bus blogai!

žinoma, Raudonajai Armi
jai bus blogai. Ji prakišianti 
viską, lenkai stosią į eiles na
ciu.

Taip pareiškė Naujienos 
sausio 5 dieną.

To incidento tebelaukia — 
išalkę ir ištroškę tebelaukia. 
Bet jis neįvyksta, nors Raudo
noji Armija jau gana giliai į 
tuos kraštus įsiveržė ir kasdien 
iš nacių išlaisvina šimtus kai
mų.

Tų kraštų gyventojai rau
donarmiečius pasitinka, kaipo 
išlaisvintojus. Jie jų laukė, 
juose turėjo sudėję visas vil
tis.

Atsimename, prieš karą, tie 
patys žmonės sakė: Jeigu tik 
Sovietų Sąjunga būtų įtraukta 
į karą, Sovietų žmonės sukil
tų prieš Staliną ir apsidirbtų 
su sovietine santvarka.

Savo troškimų, matyt, men
ševikai nepakeitė. Tebetrokš- 
ta ir tebelaukia Sovietų Sąjun
gai katastrofos. Dvasiniai jie 
yra pasivergę Hitleriui.

Sausio 13 dieną angliškasis 
Daily Worker sulaukė 20 me
tų amžiaus. Tai nepaprasta su
kaktis. Nedaug kas iš sykio ti
kėjo, kad Amerikoje bus gali
ma išleisti ir išlaikyti anglišką 
komunistinį dienraštį.

Bet Daily Worker išsilaikė 
ir susilaukė to gražaus am
žiaus. Kaip atrodo, jam atei
tis yra užtikrinta, nes, kaip 
matosi, visas komunistinis ju
dėjimas šioje šalyje gana 
smarkiai auga.

Amerika turi nepaprastų ga
bumų žmogų. Juomi yra Paul 
Robeson. Tai pasauliniai gar
sus dainininkas, pirmos klasės 
aktorius, gabus sportsmanas, 
puikus prakalbininkas, sklan
dus rašytojas, nuoširdžiausias 
darbininkų klasės draugas.

Šiuo tarpu Paul Robeson 
vaidina svarbiausią “Mūro” 
rolę veikale .“Othello,” New 
Yorke.

Neseniai Amerikos dramos 
mene buvo kita garsenybė. Il
gus metus teatrų lankytojai 
juomi didžiavosi ir žavėjosi. 
Tai buvo John Barrymore. Jis 
jau miręs.

Tai irgi buvo didelių dra
matinių gabumų žmogus. Bet 
jo asmeninis ir socialinis gyve
nimas buvo visai suiręs. Buvo 
savo laiku pasidaręs milijonie
rium, bet mirė paskendęs sko
lose.

Dabar jo draugas Fowler 
parašė “John Barrymore bio
grafiją.” Tą savo veikalą jis 
pavadino “Good Night, Sweet 
Prince.” ■ ...

Amerikos Lakūnai Apšlubino 
Nacių Lėktuvų Pramonę; Nu

šovė ir 100 Jų Orlaivių
London, saus. 13. — Bent 

1,400 Amerikos lėktuvų ga
lingame žygyje dienos laiku 
prieš Vokietiją antradienį 
faktinai visai nušlavė di
džius nacių orlaivių fabri
kus Brunswicke, Halbers- 
tadte ir Oscherslebene, į 
pietų vakarus ir pietus nuo 
Berlyno. Jie taipgi pleškino 
Magdeburgą, geležinkelių ir 
karo pramones centrą, į pie
tus nuo Berlyno, o kai ku
rie atakavo ir patį Berly
ną.

Koks 1,000 vokiečių bom- 
banešių ir lėktuvų kovotojų 
pašėlusiai priešinosi ameri
kiečiams ir nušovė 59 ame
rikinius bombanešius ir 5 
lengvuosius lėktuvus. Bet

Lenkijos Valdžia, Sako, Eitų 
Į Derybas del Rubežiaus, jei 

Sovietai Ją Pripažintų
London. — Emigracinė 

lenkų valdžia nutarė eiti į 
derybas su Sovietais dėlei 
sienos tarp Lenkijos ir So
vietų Sąjungos, jeigu So
vietai pripažins dabartinę 
Lenkijos vyriausybę su jos 
ministeriu pirmininku Mi- 
kolaičiku ir sumegs diplo
matinius ryšius su ja.

Sov. Partizanai Smogė Kompanija Blogas Vie- 
Naciam Sarny Užnugar. las Dirbo Armijai

London. — Maskvos ra
dijas atžymėjo, kaip parti
zanai padėjo Raudonajai 
Armijai užimt miestą Sar
ny, geležinkelių mazgą. Sa
ko, kai raudonarmiečiai 
atakavo iš pietų ir šiaurių 
vokiečius tame mieste, tai 
kiti Sovietų kariuomenės 
daliniai sykiu su partiza
nais iš vakarų šono įsiver
žė į Sarny priemiesčius.

Leningrado Partizanai Apgy- Amerikos Lakūnai Nuskandi
nę Žmones nuo Verguvės no dar 2 Nacių Submarinus
Maskva. — Leningrado 

srities partizanai išdaužė 
vokiečius, kurie bandė išsi- 
varyt daugiau kaip šimto 
kaimų gyventojus Vokieti
jon į vergų darbus.

Partizanai, be kitko, lai
mėjo kelis mūšius durtu
vais ir tik vienoj vietoj per 
dvi dienas nukovė daugiau 
kaip 400 nacių kareivių ir 
oficierių.

Anglų karo laivai bom
bardavo nacius rytiniuose 
pajūriuose.

Amerikos gen. Bames sa
ko, nacių lėktuvai geri.

Amerikos lakūnai sunaiki
no ne mažiau kaip 100 na
cių lėktuvų ir rimtai ap
šlubino nacių lėktuvų sta- 
tybą.

Kadangi amerikiečiai pa
darė tokių didžių nuostolių 
priešams, tai netekimas 64 
amerikinių lėktuvų skaito
ma neperdidele auka. Šiuo
se lėktuvuose buvo apie 600 
Amerikos lakūnų. Bet tiki
masi kad dalis jų išliko gy
vi ir tapo paimti nelaisvėn.

Tame žygyje dalyvavo 
apie 700 didžiųjų. Amerikos 
bombanešių ir tiek pat ar 
daugiau lėktuvų kovotojų, 
kaipo palydovų ir gynėjų.

Viso kovėsi bent 2,400 
lėktuvų iš abiejų pusių.

Maskva. — Pravda, So
vietų komunistų laikraštis, 
sakė, jog Sovietų pravestas 
rubežius 1939 m. rugsėjo 
mėnesį tarp Lenkijos ir So
vietų Sąjungos nėra kietai 
nustatytas, vadinasi, galė
tų būt Lenkijai pripažinti 
tūli plotai į rytus nuo tos 
linijos, kur pasirodytų len
kų .gyventojų dauguma.

Providence, R. I.— Fede- 
ralis prisiekdintųjų teismas 
atrado kaltais Anaconda 
Vielų kompaniją ir keturis 
jos viršininkus, kad jie su- 
simokinę gamino blogas 
vielas, užsakytas Amerikos 
armijos Signalų Korpusai.

Kaltininkai už tai galėtų 
būt nubausti iki $10,000 pi
niginės baidos ir dviejų 
metų kalėjimo kiekvienas.

Washington. — Jungti
nių Valstijų bombanešiai 
užklupo ir nuskandino dar 
du vokiečių submarinus vi
duryje Atlanto Vandenyno 
linkui Brazilijos.

Įsakyta Turkam Studen
tam Apleisti Berlyną 
London. — Turkijos val

džia įsakė visiem turkam 
studentam Berlyne persi- 
kraustyt į Šveicariją ir ten 
baigt mokslą. Tai todėl, kad 
susidarė “opi pasaulinė pa
dėtis”, sako Turkijos švieti
mo ministeris.

AMERIKOS KOVŪNAI 
ŠTURMUOJA PAČIUS 

CASSINO FORTUS
Alžyras. — Amerikiečiai 

vakariniame Italijos šone 
prakirto 2,000 jardų pločio 
spragą kalniniuose vokiečių 
apsigynimuose ir prasiver
žė pirmyn iki dviejų mylių 
nuo nacių tvirtumos Cassi- 
no. Dabar Amerikos kovū- 
nai šturmuoja išlaukinius 
Cassino fortus.

Cassino miestas yra lai
komas vartais į atvirą ly
gumą, kuri tęsiasi iki Ro
mos apylinkių. Kai ameri
kiečiai paims Cassino, tuo
met su tankais ir kitais 
motoriniais pabūklais galės 
sparčiau grūsti priešus at
gal.

Berlyno radijas sakė, jog 
Amerikos kariuomenė užė
mė Cervaro, tvirtovišką 
miestelį, 4 mylios į pietų 
rytus nuo Cassino.

Aštuntosios .ąnglų armi
jos artilerija ratiniame Ita
lijos šone, bombarduodama 
priešus skersai Arielli upės, 
padarė didelių nuostolių ka
riniams nacių traukiniams 
ir kitiems įrengimams.

N. J. Darbo Federacija 
Ragina Rooseveltą Vėl 

Kandidatuoti
Newark, N. J. — New 

Jersey Valstijos Darbo Fe
deracija, turinti 300,000 na
riu, vienbalsiai priėmė re
zoliuciją dabartiniame savo 
suvažiavime, ragindama 
prez. Rooseveltą kandida- 
tuot į prezidentus ir ketvir
tai tarnybai.

Rezoliucija, tarp kitko, 
sako, kad organizuoti dar
bininkai7 turėtų stipriau 
remti karinę Roosevelto po
litiką, ir kritikuoja kongre
so atžagareivius, kurie sta
to skerspaines prez. Roose
velto pastangoms.

N. J. Valstijos Darbo 
Federacija pareiškė, kad ji
nai sutiktų su verstinos 
darbo prievolės įvedimu, 
jeigu kongresas užgirtų ke
turis kitus prezidento pro
gramos punktus: maisto 
kainų numušimą, tinkamą 
didžiųjų pelnų ir algų ap- 
taksavimą ir t.t.

Šaukia Graikus Vieny- 
bėn prieš Vokiečius 
London. — Sovietų vy

riausybė, kartu su Ameri
kos valstybės sekretorium 
Kuliu, Anglijos užsieniniu 
ministeriu Edenu ir Grai
kijos premjeru Tsuderosu, 
atsišaukė į Graikijos patri- 
jotus.- partizanus; ragino 
užmiršt skirtumus tarp de
šiniųjų ir kairiųjų ir išvien 
kovot prieš nacius įsiveržė
lius.

Raudonoji Armija Atėmė iš Nacių Sarny; 
Šluoja Vokiečius Atgal Mozyrio Srity j, 

Baltarusijoj; Sunaikino 178 Tankus
London, saus. 13. —Rau

donoji Armija pradėjo nau
ją ofensyvą prieš vokiečius 
Mozyr miesto srityje, ties 
šiauriniai - rytiniu Pripia- 
tės balų kampu, Baltarusi
joj' ir dvidešimties mylių 
ilgio frontu per dvi dienas 
pažygiavo devynias mylias 
pirmyn.

Čia raudonarmiečiai atė
mė iš priešų geležinkelio 
stotį Goročiči ir 30 kitų gy
venamųjų vietų; užmušė 
2,000 hitlerininkų ir suėmė 
grupes vokiečių. Tarp at
vaduotų vietovių yra Davi- 
doviči miestelis prie gele
žinkelio, einančio į Žlobiną, 
tvirtovišką keturių geležin
kelių stebulę.
___ i---------------------------------- - .    —— --------------- /
Tarybų Lietuvos Valdžia Visaip 
Padeda Lietuviam ir Visur Va
dovauja Jų Kovai prieš Nacius
Maskva. — Rašo Mečys 

Gedvilas:
Tarybų Lietuvos valdžia 

deda visas pastangas, orga
nizuodama lietuvių pasi
priešinimus vokiečiams įsi
veržėliams.

Lietuviai, kurie buvo iš 
Lietuvos persikraustę į Če- 
liabinską, Almą Attą, Kui- 
biševą, Gorkį, Ivanovo, Ta
škentą ir kitus Sovietų Są
jungos miestus, paskui su
gužėjo į pavolgę, stodami į 
lietuvišk. Raudonosios Ar
mijos pulkus.

Gengsteriai vokiečiai tik 
laikinai teviešpatauja Lie
tuvos Tarybų Respublikos 
žemėje; bet tikrumoj jie 
negali pajungti mūsų žmo
nių, kurie kiekviename 
žingsnyje priešinasi įsiver
žėliams.

LIETUVOS VALDŽIOS 
VEIKLA

Tarybų Lietuvos valdžia, 
reikšdama nepalaužiamą 
savo žmonių pasiryžimą ko
voj prieš vokiečius okupan
tus, veikia iš Maskvos. Ji
nai plačiai darbuojasi tarp 
persikrausčiusių Tarybinės 
Lietuvos - piliečių; organi
zuoja lietuviškus Raudono
sios Armijos dalinius, pa
laiko nuolatinius ryšius* su 
Lietuva, duoda nurodymus 
lietuvių partizanų judėji
mui ir vadovauja visiems 
Lietuvos patrijotam, kurie 
jau pustrečių metų veda 
žūtbūtinę kovą prieš oku
pantus.

Tuo pačiu laiku Tarybi
nės Lietuvos valdžia gami
na pokarinius planus at- 
steigti tautiniam Lietuvos 
ūkiui, sunaikintam vokie
čių.

1 Tarybų Lietuvos valdžia 
padarė visą; eilę žingsnių,

Sovietiniai kovūnai taip 
pat atkariavo Šareiki, 9 
mylios nuo Mozyr miesto 
su geležinkelio stočia, ir Bo- 
broviči, prie geležinkelio, 
vedančio į pietus linkui Mo
zyrio.

Raudon. Armija iš šiau
rių, rytų ir pietų rytų daro 
apsupimo veiksmus prieš 
nacius Mozyre.

SARNY PERGALĖ
Maskva 12 salvių (zalp- 

pų) iš 124 kanuolių pasvei
kino atėmimą iš vokiečių 
Sarny miesto, keturių gele
žinkelių mazgo, 35 mylios į 
vakarus nuo Vakarinės Uk
rainos linijos.

Vienas geležinkelis per 

siekdama pagerinti gyveni
mo sąlygas savo piliečiams, 
evakuotiems į Sovietų Są
jungos gilumą; tinkamiau 
aptarnauti juos kultūriniai 
ir paruošti juos geresniems 
darbams bei tarnyboms.

Paskirta Tarybinės Lie
tuvos valdžios atstovai vi
soms Sovietų Sąjungos sri
tims, kur tik lietuviai gy
vena. Tokiu būdu Lietu
vos valdžia susisiekia su e- 
vakuotais savo piliečiais, 
suranda jiem darbų pagal 
jų specialumus, o jei reikia, 
tai duoda jiem ir tiesiogi
nės paramos pinigais ir 
reikmenimis, suteikiamais 
Sovietų Sąjungos.

Tarybų Lietuvos val
džios atstovai organizuoja 
pamokas - kursus, kur lie
tuviai lavinami geresniem 
darbam ir tarnybom bei 
mokomi naujų amatų.

Lietuvos valdžia per savo 
atstovus yra suradus nau
dingų darbų lietuviams fa
brikuose, raštinėse, kolek
tyviuose ir valstibiniuose 
ūkiuose.

Kiekvienas lietuvis, kuris 
su šautuvu rankoj nekovo
ja prieš vokiečius, tai sovie
tinėje užfrontėje savo dar
bu padeda Raudonajai Ar
mijai.

Kai bus Tarybinė Lietu
va atvaduota, ji sparčiai 
progresuos. Nes visos So
vietų Respublikos duos Lie
tuvai paramos.

Vyriausias mūsų uždavi
nys dabar — tai kirsti su
tartinus smūgius vokie
čiams iš lytų, šiaurių, va
karų ir pietų, kad greičiau 
laimėtume galutinąją per
galę.

Amerikos lakūnai vėl 
kavo nacius Graikijoj. 

ata-

Sarny eina į Vilnių ir Dvin- 
ską. Užimdami Sarny, to
dėl, raudonarmiečiai per
kirto vokiečiams tiesioginį 
geležinkelį tarp nacių ar
mijų Ukrainoje, Baltarusi
joje ir viduriniai - šiauri
nėje fronto dalyje. Tos hit
lerininkų armijos dabar te
galės susisiekti tiktai per 
Brest Litovską, 135 mylios 
toliau į šiaurių vakarus.

Tuo pačiu laiku sovieti
niai kariai paėmė Dumbro- 
vicą, apskričio miestą su 
didele geležinkelio stocia, 
20 mylių į šiaurius nuo Sar
ny, ir kelias kitas gyvena
mąsias vietas.

Į vakarus ir pietvakarius 
nuo Novogrado - Volynskio 
tapo atimta iš nacių dau* 
giau kaip 50 miestelių ir- 
kaimų.

Į pietus nuo Bielaja Cer- 
kov raudonarmiečiai užėmė 
kelis gyvenamuosius punk
tus.

Sovietinės jėgos ištaškė 
įtūžusias nacių kontr-ata- 
kas į rytus nuo Vinnicos 
geležinkelių mazgo, prie 
Bugo upės, linkui Rumuni
jos.

Dniepro upės pietinėje 
kilpoje raudonarmiečiai at
vadavo dar eilę aptvirtintų 
gyvenamųjų vietų į vaka-

(Tąsa 5-tame pus.)

Plačiau Pralaužtas Na- 
ciy Frontas Rytuose
Maskva, saus. 13. — Ge

nerolo Vatu tino raudon
armiečiai, po Sarny mies
to atvadavimo, per naktį 
pralaužė dar 30 mylių spra
gą vokiečių linijose, ir mar- 
šuoja pirmyn jau 50 mylių 
pločio frontu, grasindami 
naciams Pinske, Rovno, Ko- 
velyje ir Brest Litovske, 
kaip teigia Associated 
Press.

Jungi. Valstijos Turinčios 
Jau Įvalias Lakūnų

Washington. — Amerikos 
oro laivynas turi apie 2,- 
385,000 lakūnų ir.oficierių, 
įskaitant tuos, kurie dar 
lavinasi. Manoma, kad jau 
užteks jų prieš vokiečius ir 
japonus. Todėl bus uždary
ta apie 70 mokyklų lakū
nam lavinti įvairiose Jungt. 
Valstijų dalyse.

AUSTRALIJOS LAKŪNŲ 
NUOSTOLIAI

Iki šiol įvairiuose fron
tuose užmušta 3,899 Aus
tralijos lakūnai, o sunkiai 
sužeista bei nelaisvėn 
kliuvo 3,865 jos lakūnų.
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Demokratinio Lietuvių Suvažiavi
mo Nutarimai Masėse

Neužilgo jau bus prabėgęs visas me
nuo nuo Amerikos Lietuvių Demokrati
nio Suvažiavimo. Jis labai ilgai pasiliks 
atmintyje visų, kurie turėjo garbės ja
me dalyvauti. Jo nutarimai svarbūs ir 
toli siekią. Tie nutarimai sudaro demo
kratinei visuomenei 
programą.

Bet tie nutarimai 
jeigu jie nepasieks 
plačiųjų masių. Juos 
veniman. Reikia, kad 
jų organizacijose visus narius pakeltų į 
didesnį veiklumą. Reikia, kad suvažiavi
mo nutarimai patarnautų mūsų veikė
jams sucementuoti stipriausią visų de
mokratinių jėgų vienybę kiekvienoje ko
lonijoje.

Neužilgo visi suvažiavimo darbai bus 
nušviesti brošiūroje, kurią išleis Ameri
kos Demokratinių Lietuvių Taryba. Rei
kės ją plačiai paskleisti. Su ta suvažiavi
mo darbų ir nutarimų brošiūra reikia 
pasiekti visokių politinių pažiūrų lietu
vius.

Kitas svarbus darbas* tai organizavi
mas Tarybos skyrių. Tokiems skyriams 
dirva turi būti gerai paruošta. Didesnė
se kolonijose skyrių suorganizavimui 

reikia ruoštis prie konferencijų. Tary
bos skyriai turi remtis vietos organiza
cijomis. Jie turi atstovauti organizuotą 
lietuvių visuomenę.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas 
ragina didesnėse kolonijose steigti dra
panų rinkimo centrus. Tai neatidėlioja
mas darbas. Tai vienas iš svarbiausių 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimo nu
tarimų. Jį reikia pravesti gyvenimai! 
tuojau, dabar.

3. Išleist maisto lėšų įstatymą, kuriuom 
valdžia galėtų užtikrint būtinai reikalin
gas kainas farmeriams ir “uždėt lubas” 
imamoms iš pirkėjų - vartotojųl kainoms. 
Toliau palaikyt valdiškus primokėjimus 
tiems maisto gamintojams bei verslinin
kams, kurie begalėtų kitaip išsiversti, par
davinėdami produktus nustatytomis kaino
mis. Tie damokėjimai lėšuotų apie 1 bilioną 
dolerių metams, arba apie 1 procentą visų 
karo išlaidų per metus (o žmonėms sutau
pytų kelis kartus daugiau).

4. Panaujint ūkinės (ekonominės) lyg
svaros įstatymą; kuris pradiniai buvo iš
leistas 1942 m. spalių mėnesį, šiuom įsta
tymu yra kontroliuojama darbininkų algos, 
kainos ir didžiosios kompanijų viršininkų 
ir kitų algos.

5. “Išleist nacionalį (visašališką) tarny
bos įstatymą — kuris karo metu sulaikytų 
nuo streikų ir pagal kurį, su-tam tinkamo
mis išimtimis, būtų galima paimti kariniam 
darbui ar bet kuriai kitai būtinai tarnybai 
kiekvieną sveiką asmenį šiame krašte.”

Kas Ką Rašo ir Sako

Pabaltos valsty-

greitosios veiklos

reikš labai mažai, 
Amerikos lietuvių 
reikia pravesti gy- 

I delegatų raportai

Nereikia nė kalbėti, kad šita preziden
to programa nesusilauks nei visuotino 
užgynimo iš visuomenės, nei sklandaus 
praėjimo Kongrese. Nes ji paliečia vi
sus Amerikos žmones su įvairiausiais 
klasiniais interesais. Labai dažnai, kaip 
pats prezidentas savo pranešime išdėstė, 
tie grupiniai interesai nusveria patį atsi- 
nešimą į karą. Kai kurios grupės visai 
pamiršta karą ir tik gina savo intere
sus. Kai kurios grupės, pasak jo, sten
giasi karo sąlygas panaudoti padidini
mui savo politinės įtakos ir turtų.

Tai labai gaila, bet taip yra ir reikia 
su prezidentu pilnai sutikti. Jis žino, ką 

jis sako. Jis savo akimis mato Washing
tone aplinkui Kongresą lizdus gudriau
sių apmokamų agentų, kurie stengiasi 
pasukti įstatymdavėjus savo grupinių in
teresų pusėn. Jis negali nežinoti, kokius 
milžiniškus pelnus darosi šimtai firmų 
ir kompanijų. Jisai tiesiog skundžiasi, 
kad visos jo pastangos uždėti lubas ant 
didžiųjų įplaukų, neprileisti prie plėši
kavimo karo sąlygose nuėjo niekais, nes 
Kongresas pasirinko kitą kelią.

vijos nuotaika? Ligi šiol bu
vo besilaikoma griežtos anti- 
sovietinės linijos, turint bme- 
hėje bolševikų darbūs Rusi
joj ir Lietuvoj. Dabar kai kas 
pataria švelniau apie sovietus 
kalbėti bei rašyti, visai ne
kritikuojant jų vidaus gyve
nimo bei komunistinės san
tvarkos. Jei tokia valdžia ir 
tvarka jiems gera, tai kam 
mums čia sielotis? Tesižino. 
Tuo būdu tikimasi įsigyti so
vietų vyriausybės palankumą 
ir sudaryti su bolševikais, 
taip sakant, žmoniško sukal
bu m o tiltą.
Bet Darbininkas šaukia: 

“Ne. Susibičiuliavimo takti
ka čia netinka!”

Vadinasi, klerikalai pasi
liks prie senosios taktikps: 
meluoti, niekinti ir plūsti 
Sovietų Sąjungą.

Šiame Darbininko pareiš
kime randasi vienas svar
bus prisipažinimas, būtent, 
kad jis ir visa klerikalų 
spauda iki šiol laikės 
“griežtos ahti-sovietinės li
nijos.”

Pastebėkite: Darbininkas 
nesako, kad jie laikės 
“griežtos anti-hitlerinės li
nijos.” Nesako, nes nesilai
kė. Jie laikėsi ir tebesilaiko

Royal Reece (dešinėje pusėje), organizatorius Uni
ted Auto Workers (CIO) Lokalo 786, Way.ne, Mich, 
įteikia vice-prezidentui Henry A. Wallace 100,000 pa
rašų. Tie parašai reikalauja, kad Kongresas priimtų 
Marcantonio Bilių už panaikinimą “poll tax” pietuose.

ŠALIN VISKAS, KLERI
KALAI NEKEIS TAK

TIKOS!
So. Bostono Darbininkas 

nepritaria tiems, kurie ra
gina klerikalus keisti takti
ką linkui Sovietų Sąjungos, 
Negalima, esą, ii* tiek.

Bet svarbu tas, kad visgi 
atsiranda, matyt, tokių ir 
katalikų srovėje, kuriems 
jau dasiėdė jų spaudos pro- 
hitlerinė linija. Tai pripažį
sta ir Darbininkas. Jis sa
ko (sausio 4 d.):

Laikas sparčiai bėga, su 
juo ir karo eiga slenka pir
myn. Rusai pažingsniui stu
miasi prie
bių, kurias jie nusistatė Be
sąlyginiai okupuoti. Į tokį 
mūsų Tėvynei pavojų mes ne
galime abejingai žiūrėti. Bet 
—kas gi darytina? Nukreipti 
likimo smūgį ne mūsų galio
je. Vesti derybas, jei jos iš 
viso galimos, su atsakingais 
karo bei politikos vadais ten
ka palikti mūsų pareigūnams. 
Gi spaudos uždavinys — su
rasti bei nustatyti kokia ben
drą taktiką, kurios, visuome
nė turėtų laikytis. Supranta
ma, kad esminė mūsų takti
ka tai siekti pilnos nepriklau
somybės, bet siekiant to tiks
lo, kokia turi būti mūsų išei- prohitlerinės linijos.

Skaidrus Prisiminimas
Jonas Šimkus

Prezidento Rooseuelto Karine 
Programa, Amerikos Žmones 

Ir Kongresas
Prezidento Roosevelto pranešimas 

Amerikos Kongresui ir žmonėms, kurį 
jis padarė pereitą antradienį, turi di
džiausios svarbos kiekvienam gyvento
jui. Tame pranešime jis išdėstė tuos už
davinius, kurie, jo supratimu, stovi 

-šiandien prieš šią tautą. Jo konkre
čiai pasiūlymai Kongresui sudaro grei
tąja karinę programą. Dabar Kongresas 
turi tarti savo žodį.

Prezidento pasiūlymai yra penki. Jie 
skamba sekamai:

1. Realistinis (faktus atitinkąs) taksų 
įstatymas, kuris “sugertų” perdidelius as
meninius ir kompanijų pelnus.

2. Palaikyt dabartinį įstatymą, pagal 
kurį yra pernagrinėjami valdiški pabūklų 
ir kitų karinių reikmenų užsakymai kom
panijoms, kad galima būtų aprėžt perdide
lius kontraktorių pelnus ir neleist jiem 
skriaust ’šalies ržda..

kiniui «* !■!» m '■ ............... i*........... .  wi« r ' i - ■

Todėl nereikia nė pranašauti, kad ši
tie prezidento pasiūlymai susidurs su 
smarkiomis audromis. Daug kam jie pa
sirodys neteisingi arba nereikalingi. Ne
patiks pirmas programos punktas dau- 

• geliui, nes jisai kalba apie taksų padidi
nimą. Nepatiks antras punktas tiems, 
kurie turi valdžios kontraktus ir darosi 
milžiniškus pelnus. Nepatiks trečias 
punktas tiems, kurie priešingi subsidi
joms, maisto produktų atpiginimui ir 
neleidimui šalies prie infliacijos. Darbi
ninkams nepatiks ketvirtas punktas, nes 
jis kalba apie kontroliavimą algų ir už
darbių.

O gal daugiausia diskusijų ir ginčų 
kils dėlei penktojo punkto, kuris reika
lauja įvedimo nacionalinės tarnybos 
įstatymo. Prieš jį gali išeiti organizuo- 

(/tieji Amerikos darbininkai. Prieš jį jau 
griežtai pasisakė CIO prezidentas Mur
ray ir automobilistų linijos ’prezidentas 
Thomas. Amerikos Darbo Federacijos 
vadai, šiuos žodžius rašant, dar nėra pa
sisakę. Galima tikėtis, kad ir jie išeis
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Murray ir Thomas argumentuoja, kad 
nacionalinė tarnyba nereikalinga. Įvedi
mas tokios tarnybos, jie teigia, būtų 
įvedimas verstino darbo Amerikoje. Jie 
sako, kad tatai nereikalinga ir pavojin
ga. Jie mano, kad labai gerai galima 
apsieiti be tokio įstatymo, jeigu valdžia 
turėtų gerą planą Amerikos gamybos 
rato sukimui. Girdi, planas bandomas 
pavaduoti kažin kokia panacėja, kuri 
vadinama “nūcionaline tarnyba”. Dar
bininkai atlieką savo pareigas, tegul tik 
pilnai atlieka savo pareigas valdžia ir 
darbdaviai.

Taip klapsimą stato tie du darbinin- 
. kų vadai.

Prezidentas savo pranešime plačiai ar
gumentuoja, kad per du metu jis irgi 
buvo priešingas tokios tarnybos įvedi
mui. Jis manęs, kad bus galima apsieiti. 
Bet pasirodę, kad nebegalima apsieiti. 
Pasirodė, kad karo sutrumpinimas ir 
laimėjimas sU mažiausia gyvybių reika
lauja visuotinos tarnybos, tai yra, kad 
he tik kareiviams būtų uždėta disciplina 
ir pareigos, bet ir visiems civiliniams 
gyventojams. Visuotinas karas — visuo
tina tarnyba! Prezidentas išreiškia bai
mės, kad atmetimas jo programos prail
gintų karą ir padidintų karo kaštus
krauju ir gyvybe

Prisimenu saulėtą vasa
ros popietę 1940‘metais. Į 
mano redakcijos kabinetą 
Kaune užėjo jaunas, švie
siaplaukis vyras, kurio aš 
anksčiau nepažinau. Jis 

j skėstelėjo rankomis ir pa
keltu balsu sušuko:

— Štai kur jis įsitaisęs!
Jaunasis vyras iš tolo iš

tiesė savo dešinę ranką ir 
aš truputį stebėdamasis pa
daviau jam savo ranką.

— Jonas Jurevičius! — 
tvirtai pasakė jis. — Ma
tau, kad pats manęs nepa
žįsti, o aš patį—puikiai pa
žįstu.,

— Kaip gi suspėjai? — 
paklausiau. — Juk, rodos, 
pirmą kartą susitinkava.

— Mes kalėjime su daug 
kuo susipažinome, jų nema
tydami. Iš rašinių spaudo
je.

Jis atsistojo prie lango į 
Putvinskio gatvę ir žiūrė
damas į jaunų liepų kuok- 
štes, tartum svajodamas 
prabilo:

— Ir mes dabar kaip tos 
liepos — visomis savo šako
mis, visais lapais stiebia
mės į dangų. Ach, pagaliau, 
pagaliau... Pagaliau niekas 
mums to kelio nebeužkirs.

Pel dešimtį minučių mu
du iš tikrųjų jau buvova ge
ri draugai.

Jonas Jurevičius tada dir
bo spaudos skyriuje ir mu
dviejų netikėta draugystė 
kasdien vis darėsi stipresnė.

Pamenu, kaip nepapras
tai jis apsidžiaugė, kai aš 
jam paskambinau, kad “Ta
rybų Lietuva” pasiekė 55,- 
000 egz. kasdieriinio tiražo.

— Juk tai) brolyt, nepa
prastas tarybinės lietuviš
kos spaudos laimėjimas! 
Juk tai pirmas toks faktas 
visoje lietuviškų dienraščių 
istorijoj!

Jo ypatingą dėmesį trau
kė jaunimo gyvenimas, jo 
išsimokslinimas ir kultūri- 
nimasis.

— Koks džiaugsmas ima, 
—- pasakė jis kartą, grįžęs 
iš provincijoj vykusių jau
nimo chorų rungtynių, — 
kai pamatai;šimtus Rūks
tančius lietuviško jaunimo
kopiant kul ūrps laiptais*

Tuose tūkstančiuose tu ma
tai naują mūsų Lietuvą, 
šviesią ir laimingą, kuriai 
niekas nebeužkirs kelių į 
dar didesnį tobulinimąsi, į 
mokslą ir meną. Tai žengia 
mūsų ateitis, tai žengia pla
čioji Lietuvos 1 
savo talentais ir gal būt 
genijais.

Kartą vakare, tai buvo 
1941 metų pavasaris, mudu 
ilgai vaikščiojova po Lais
vės Alėjos liepomis. Elekt
ra žaidė vešliose liepų ša
kose ir ant asfalto klojo į- 
vairiausių nesuprantamų fi
gūrų šešėlius. Jurevičius 
sulaikė mane už alkūnės ir 
parodė į grindinį.

— Lietuvių širdyse dar 
nemaža štai ko, va šitų 
neaiškios formos šešėlių. 
Reikia daugiau ir daugiau 
šviesos. Mūsų pareiga tą 
šviesą stiprinti.

Europoje jau siautė ka
ras. Nuoširdžiai mylį savo 
kraštą lietuviai džiaugėsi, 
kad tas karas nepalietė Lie
tuvos, bet tuo pat metu su 
baime dairėsi į, vakarus, 
kur vokiškieji grobikai tel
kė savo jėgas ir per savo 
agentus sklėidė gandus, kad 
Lietuvą laukiąs toks pat li
kimas, kaip ir Klaipėdos 
krašto.

Niūrus nujautimas po 
truputį smelksi į lietuvių 
širdis.

— Audra gali paliesti ir 
Lietuvą, — kartą pasakė 
Jurevičius. — Tai kuriam 
laikui gal sutrukdyti mūsų 
šviesius kūrybos planus ir 
darbus. Bet Lietuva daug 
aūdrų hiate ir liko gyvu. 
Jokioms patamsių jėgoms 
nebepavyks ne tik naują 
Lietuvą sunaikinti, bet ir 
jos istorijos ratą pasukti at
galios.

1941 m. birželio mėm 22 
d. trumpam laikui susitikau 
draugą Jurevičių. Tada jis 
pasakė:

— Nujautimas išsipildė. 
Vokietis užpuolė mūsų kla
stą. Prieš akis gal būt daug 
valgą ir nelaimių, gal būt 
kai kahi iš mūsų nebeteks 
matyti Lietuvos aūdlai pra
ėjus. Bet Lietuva nepražus.

yra jos pusėje. Nieko, nie
ko. Bus gražu ir bus gerai. 
— Jis mostelėjo ranka ir 
skubėdamas atsisukęs dar 
pakartojo: —- Bus gerai!....

Po pasimatymo ilgai ne
mačiau Jono Jurevičiaus. 
Mūsų keliai didžiuliuose Ta
rybų Sąjungos plotuose lai
kinai išsiskyrė.

Staiga 1942 m. pavasarį 
aš jį‘sutikau Maskvoje. Jo 
šviesių plaukų puokštė ver
žėsi iš po nedidukės pilot- 
kės. Jis buvo apsirengęs 

karininko uniforma.
— Matai! — sušuko jis,— 

mudu vėl kartu.
j Bet tai buvo tik pirmas 
pasimatymas. Jis buvo at
vykęs iš Raudonosios Armi
jos lietuviškų tautinių dali
nių tarnybos reikalu.

Netrukus man pasitaikė 
proga nuvykti į mūsų dali
nius. Vienas mūsų dalinys 
nuo junginio štabo stovėjo 
maždaug per 14 kilometrų

toli, bet mes išplauksime....
Po to pasimatymo pras

linko keletas sunkių 1942 
metų vasaros mėnesių. Joną 
Jurevičių vėl sutikau, tik šį 
kartą labai toli nuo Volgos, 
į pietus, netoli fronto lini
jos.

Buvo visai tamsu, kai aš 
su Jurevičium išėjau iš da
linio štabo į jo privatų bu
tą. Prasidėjo lietus. Atrodė, 
kad dangus su žeme van
dens okeanu susijungė. Ju
revičiaus buveinės būta ga
na toli ir kai į ją atėjome, 
buvome ne tik lietaus kiau
rai permerkti, bet ir porą 
kartų išsimaudę staiga pa
tvinusiuose upokšniuose.

i Teko išsirengti visai nuo
gai, drabužius išsigręžti ir 
padžiauti, o patiems pasi
naudoti geros šeimininkės 
paskolintomis antklodėmis 
ir taip per naktį jose per-

■Bi

liaudis su 'kitoje Volgos pusėje. Aš pa- • v 1 1 1 • • • 1 1siryžau aplankyti jį, bet va
žiuotas susisiekimas buvo 
tiesiog neįmanomas. Nuta
riau eiti pėščias.

— Eisim drauge! — stai
ga atsiradęs pasakė Jurevi
čius. — Aš turiu aplankyti 
savo jaunuosius karius, ku
rių organizacijai vadovau
ju.

Pavasario Volga buvo ne
paprastai plati. Savo galin
gu sriautu ji tempė ne tik 
paskutinius ledus, bet išti
sus krūmokšnius, rąstus ir 
net nuo pakrančių nusodin
tus mažus namukus.

— Ar galvojai kada nors, 
kad teks vaikščioti Pavol- 
giais? — paklausė Jurevi
čius. — Lietuva už tūkstan- 
ties su viršum kilometrų, 
bet, va, žiūrint į Volgą taip 
ryškiai matai Nemuną... — 
Jis staiga lyg visas sujudo. 
— Nu sakyk, kada vėl bū
sime prie Nemuno?

Mintys visą laiką grįžo 
■į tėvynę, kurioje laikinai 
siaučia pikčiausi lietuvių 
tautos priešai — vokiečiai.

Dalinyje mus apspito ka
riškai apsirengęs lietuviš
kas jaunimas.

— Jeigu kiti mūsų drau
gai jau daužo prakeiktus 
prūsus, ir mes norime grei
čiau prie jų prisidėti, — pa
reiškė vienas jaunuolis.

— Atrodo, kad fronte 
vokiečių liko ir mūsų da
liai, — pajuokavo Jurevi
čius. — Tik gerai įsitikin
kime, kad vienu smūgiu nu- 
imtume po dvi vokiečių gal
vas, kaip mūsų proseniai 
kad darė.

Jaunųjų karių tarpe pa
stebėjau, kad jie myli vy
resnįjį leitenant Jurevičių. 
Besikeliant per Volgą mūsų 
valtį stuktelėjo ledo lytis.
~ Va, šitaip dabar ir mū

sų gyvenimas. Srovė neša, 
lytys daužosi į mūsų laivo 
kraštą, bet kai tvirtai laikai 
rankose irklus ir vairą, riie-

— Matai, — jis parodė į 
knygų krūvą, — tai visi 
naujieji lietuvių rašytojų 
kūriniai. Aš juos visus su 
savim gabenuos, kaip šykš
tuolis savo auksą. Mes čia 
labai džiaugiamės kiekvie
na nauja jūsų knyga, laik
raščiu ar kitu spausdintu 
žodžiu.

■ Kitą dieną einant mišku 
Jurevičius sako:

— Ot, žinai, kartais atsi
stoji miške ir įsiklausai. 
Rodos, visai lietuviškai jis 
ūžia.

Jis nutyla ir pagalvojęs 
lėto ima deklamuoti:

Miškas ūžia, verkia, 
gaudžia,

Vėjas žalią medį 
laužia....

Ir dabar aš negaliu pa
miršti tos ramios deklama
cijos. Vėjas žalią medį lau- v • zia....

Prakeiktas vakarų vėjas 
išlaužo žalią ir stiprų lietu
viškos žemės medį.

Tai buvo pats šių metų 
vidurvasaris, liepos mėnesio 
pradžia, kai hitlerinės gau
jos visa savo jėga Kursko 
iškyšulyje užgriuvo tarybi
nę kariuomenę. Lietuviškie- 

(Tąsa 5-tame pusi.)

iš

KLAIDOS PATAISYMAS

kas. nebaisu

Sausio 13 d. Laisvės lai
doje, antrame pusk, straip
snyje “Į Literatūros Drau
gijos Kuopas ir Narius” 
pasiliko sekamoji klaida, 
kurią čia atitaisome:

Antrame paragrafe nuo 
straipsnio pabaigos, ketvir
toji eilė išmesta, o jos vie
ton įdėta kitur priklausiusi 
eilė. Todėl ten esąs saki
nys sudarkytas. Tasai sa
kinys privalo skaitytis 
šiaip:

“Sekamais metais mea 
minėsime 30-ties metų or
ganizacijos gyvavimą.”

Atsiprašome už tą per 
skubumą pasidariusią klai* .

mn iiir-r muliiiti'



Penktadienis, Sausio 14, 1944 Laistė, Lithuanian t)aily NeW Trečias Puslapis

Organizacijų ir Pavienių Asmenų Sveikini
mai Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui

tiesia kelią naujam gyve
nimui. Bet mes pasitikime, 
kad jūs, draugai ir broliai, 
atliksite pasekmingiausiai 
tą svarbią užduotį ir be

(Tąsa) 
Sveikinimas Dem.
Lietuvių Suvažiavimui

Mes, Cicero (III.) Lietu
vių Moterų Kliubas, sveiki
name Dem. Lietuviu Suva
žiavimą ir pridedame jam 
auką $5. Linkim Suvažiavi
mo dalyviams surasti bū
dus, kaip padėti mūsų tėvų 
krašto, Lietuvos, žmonėms, 
kad jie greičiau išsivaduotų 
iš nacių tironijos su pagal
ba Raudonosios Armijos ir 
teikti visokią paramą Lietu
vos žmonėms, kaip moralę, 
taip ir materijai?; išdirbti 
planus, kaip apvienyti visus 
lietuvius ir įtrauki juos i šį 
taip svarbų darbą.

E. Klastauskienė, rašt.

| sius klausimus. Sekami 
■ Cambridge, Mass., lietuviai 
sudėjo $20.00 Suvažiavimui 
sveikinti — po $5: P. ir M. 

j Andreliūnai, R. ir M. Kra
sauskas, G. ir V. Kvetkaus- 
I kai ir ALDLD 8-ta kuopa.
Viso $20.00.

Seattlės Lietuvių žodis.
Gerbiami Dem. Lietuvių 

Suvažiavimo dalyviai! Mes, 
Seattlės (Wash.) lietuviai, 
gyvename taip toli nuo jūs, 
kad negalime delegato pri
siųsti į Suvažiavimą. Mes 
sveikiname jus, draugai ir 
draugės, ir pilnai užtikrina
me, kad jūs nutarsite gerus 
dalykus dėl Lietuvos šelpi
mo po karo. Sykiu prisiun- 
čiame $7 aukų, kurias pra
šome sunaudoti pagal rei
kalą. Aukojo: LLD 161 kuo
pa $5; po 50c.: M. Baltru
šaitis, S. Kairis, S. Černau- 
skas, P. Černauskienė. Vi
so susidaro $7.

i Sveikiname Lietuvių De
mokratinį Suvažiavimą 
ALDLD 63 kp. nariai: A.

Mureikienė, A. Jocis po $5; 
P. Kizevičius, J. J. Mockai
tis, P. ir V. Miknevičiai, po 
$2.00; J. Vaitekūnas, A. 
Švėgžda, T. Staneikienė, M. 
Valatkienė, M. Baltrėnienė, 
B. Bartkevičius, O. Arison, 

' K. Yenkeliūnienė, V. Jasiu- 
llis, V. Ambrazaitis, po $1. 
'(Vieno aukotojo vardo ne- 
|atmenu). Viso $2/1.00.

L. Apšvietus Draugijos 
nariai: F. Liepoms $5.00, J. 
Mockaitis, J. Bartkevičius, 
AI. Horback, K. Ignatavi
čius, S. Voronėlis, A. Nor
ton, po $1.00. Viso $11.00.

Nuo Mizaros prakalbų 
grd. 5 d., 1943 m., atliko— 
$15.00. (Vardai aukotojų 
paskelbta Laisvėje).

BridgeportieČiai sveikina 
suvažiavimą iš viso su $50 
auka.

J. J. Mockaitis.

San Francisco Mezgėjos su 
šimtine <.

San Francisco ir Oaklan-
LLD 161 kp. sekretorius

M. Baltrušaitis

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui.

Scrantono (Pa.) pažan
gieji lietuviai sveikina Dem. 
Liet. Suvažiavimo atstovus 
ir linki jiems surast būdus, 
kaip pagelbėt fašistų nute- 
riotai mūsų tėvynei Lietu
vai, kaip padėti jai atsista
tyti ir kurti socijalistinį gy
venimą. Suvažiavimui auko
jo sekami asmenys: A. Pe
truškevičius $2; po $1: R. 
Janušaitis, J. ir D. Elinc- 
kai, A. Galinauskas, O. Pė- 
stininkienė, P. Šlekaitis; po 
50c.: F. M. Indriulis, D. Šle- 
kaitienė, P. Galinauckienė 
ir Charlie Yanushaitis. Vi
so $10. Pinigai įteikti dele
gatui P. Pėstininkui, kuris 
Suvažiavimui perduos.

Aukų rinkėjas
P. Šlekaitis.

Gerbiami Suvažiavimo 
dalyviai! Ales, LDS 98 kuo
pa, Washington, Pa., nebe
pajėgiame pasiųsti delega
tų į Dem. Liet. Suvažiavi
mą, tai nors pasveikiname 
jį su $2.

Sekret. John Mitchell.

Dem. Lietuvių Suvažiav. 
Sveikinam Suvažiavimo de
legatus ir veli jam jums, 
draugai, aptarti svarbiuo-

Ant. Kamzūra (iš Nanti
coke, Pa.) su $2, Adelė ir 
Povilas Kvalkauskai su $1.- 
50. Viso susidaro $26.50.

Stasys Kuzmickas.

Mass. Valstijos Liet. Mo
terų Sąryšis sveikina De
mokratiniu Lietuviu Suva
žiavimą ir linki apvienyti 
Amerikos lietuvius didžia
jam darbui — remti Jungti
nėms Tautoms, kovoti prieš 
fašizmą, kovoti už Lietuvos 
išvadavimą. Aukų prideda
me $25.

Pirm. M. K. Sukackiene, 
Sekret. J. Stigienė.

mūsų.
Pasirašo: Jurgis Kupčin

skas, Vincas Ramanauskas, 
Ona Merčaitienė, Marė Ra
manauskienė ii* Juozas Ra
manauskas iš Minersville, 
Pa.

(Visi aukojo po vieną do
lerį Suvažiavimui).

Moterų Laisvės Draugys
tė iš Wilmerding, Pa., siun
čia nuoširdžius sveikinimus 
Dem. Liet. Suvažiavimui. 
Prie to prideda penkinę.

Anna Krupi k, skrt.

Raudonoji Armija jau pasiekė Vitebską. Šis paveikslas parodo 19-tojo Rudnya 
pulko apkasų mortirų grupę.EASTON, PA.

- Per LLD 13 kuopą, su
rinkta auku Demokratiniu 
Lietuviu Suvažiavimui $22.- 
00. Per K. J. Abakan auko
jo:

L. Tilvikas $3; Katiliene 
$2; po $1: V. Kaulins, J r., 
L. Kaulins, E. Masis, F. 
Urba, K. Yudickas, K. J. 
Abakan. Sykiu — $11.00.

Per V. J. Stankų auko
jo: VI. Cigas $2; po $1: O. 
Vaurienė, J. Januškis, S. 
Matonis, V. Kaulins, Sr., E. 
Stankienė, V. J. Stankus, 
Ch. Stankus, J. Meškaus
kas; po 50c: K. Kizauskas, 
L. Navickas.

Sykiu — $11.00.
Per abudu viso $22.00.

do (Cal.) Lietuvių Mezgėjų 
Kliubas sveikina Dem. Liet. 
Suvažiavimą ir aukoja 
$100.00 nupirkimui apatinių 
drabužėlių lietuviams vai
kučiams, evakuotiems iš 
Lietuvos ir dabar esan
tiems Tarybų Sąjungos gi
lumoje.

Vajola Sutkienė.
—

LDS 8-tas Apskritys i 
Pittsburgh© apylinkėj svei-| 
kiną D. L. Suvažiavimą su 
$5 auka.

Deleg. J. Urbonas.

Ales, New Kensingtono 
(Pa.) LDS 10-ta kuopa, 
sveikiname Demokratinių 
Lietuviu Suvažiavimo dele
gatus ir vėliname jiems iš
spręsti visus svarbiuosius 
klausimus, kaip greičiau 
nugalėti fašizmą ir išlais
vinti mūs brangią Lietuvą, 

į Su sveikinimu įdedame $5 
[aukų.

Kuopos komitetas:
Pirm. P. Povilaitis, 
Sekret. J. Jesadavičia, 
Ižd. P. Krukaunas.

Lietuviai angliakasiai (iš 
Shenandoah, Pa. apylinkės) 
sveikina Suvažiavimą seka
mai: LDS 10-tas apskritys 
su $10; LDS 34-ta kp. She
nandoah, Pa., su $5, ALI) 
LD 17-ta kp. su $5, Moterų 

iApšvietos Kliubas su $3,

Lietuvių Motetai Darb. 
Pergalės Kliubas, iš Sprin- 
field, III. siunčia Dem. Lie
tuvių Suvažiavimui sveiki
nimus ir prideda auką $5.

Valdyba: pirm. M. Lagū- 
nienė, sekrt. M. Lucas, ižd. 
M. Yanulienė.

LDS 79 kuopa, iš Hart
ford, Conn., sveikina Dem. 
Lietuviu Suvažiavimą su 
$2.

Sekrt. J. Kazlauskas.

penkinę, tai iš viso susidaro 
$10.

Pirm. S. K. Taraila, 
Sekrt. Frank Wilkas.

Sveikinimas
Amalgamated Clothing 

Workers of America, Lietu
vių Lokalas 218, Baltimore, 
Aid., savo susirinkime, lai
kytame gruodžio 15, 1943 
metų, išrinko J. Stanį dele
gatu į Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą, 
taipgi siunčia Suvažiavimui 
sveikinimą.

Lokalas narių turi 650.
P. Paserskis,

Sekretorius - Iždininkas

Bayonne, N. J.
Mes, LDS. 26 kuopos na

riai, sveikinam Amerikos 
Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą,' linkėdami kuo 
pasekmingiausiai atlikti vi
sus šiame suvažiavime pasi- 
brėžtus darbus.

O kad šiek tiek paleng
vint šis taip svarbus dar
bas, tai mes prisidedam su 
finansine parama $10.00.

Taipgi drg. J. Stanelis, 
aukoja vieną dolerį, linkė
damas to paties.

Sekr. P. Janiūnas.

R. Mizarai, 
Brooklyn, N. Y.

Drauge: Prisiunčiu iš Ro
chester, N. Y. $20.00 pa
sveikinimą Suvažiavimui: 
$10.00 nuo DLK Gedimino 
d-tės, $10.00 nuo LDP Kliu- 
bo. Iš trumpos korespon
dencijos matysite rocheste- 
riečių sentimentą suvažia
vimo klausimu. Atrodo ge
ras.

Visai nemaniau važiuoti į 
D. L. Suvažiavimą, bet rei
kėjo pasiduoti gedeminiečių 
norams.

Draugiškai, černauskas.

ramos Lietuvai, kuomet bus 
paliuosuota iš nacių vergi
jos.

Lai gyvuoja Demokrati
niu Lietuviu Suvažiavimas 
ir Jungtinių Tautų pergalė!

Su šiuom pasveikinimu 
siunčiame ir $5.00 aukų.

LDS. 35-tos kp. valdyba: 
Pirm. Natalia Patrulis, 
Fin. sekr. Mike Pūkis,

• Iždin. P. Repečka.

Rojui Mizarai, Brooklyn, 
N. Y.

Lietuvių Laisvės Nepri- 
gulmingas Pašelpinis Kliu
bas (Los Angeles, Cal.) su 
75 nariais savo metiniame 
susirinkime vienbalsiai už- 
gyrė Dem. Liet. Suvažiavi
mo šaukimą. Kadangi mūsų 
kliubas negali dalyvauti Su
važiavime, tai siunčia svei- 

j kinimą ir $5 lėšoms pa- 
■ dengti.

Nutar. rašt.
Joseph Armin.

Iš Hudson, Mass.
Hudsono lietuviai sveiki

na Demokratinių Lietu
viu S u v a ž i a v i m a ir 
sudeda jam aukų po $5 se
kami : Lietuvių Piliečių 
Kliubas, LDS 66 kuopa ir 
pavieniai LDS nariai sume
tė $5. Viso $15. Aukas pri
davė A. Tamošiūnas.

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui Sveikinimas.
Brangūs draugai delega

tai ! Mes, LDS 35 kuopos 
nariai, iš Los Angeles, Cal., 
negalėdami dėl tolumo pa
siųsti delegato į taip svar
bų suvažiavimą, tai nors 
siunčiame širdingus svei
kinimus. Mes tikimės, kad 
šis Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas išdirbs pla
nus vienijimui lietuvių dė
lei didesnės paramos Jung
tinių Tautų pergalei ir pa

PASVEIKINIMAI Iš
PHILADELPHIJOS

Philadelphijos lietuvių or
ganizacijos ir p a v i en i ai 
sveikina istorinį Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą, 
sušauktą 18-19 dd. gruo
džio, 1943, New Yorko mie
ste, su auka $145.75.

Šis suvažiavimas išreiškia 
didžiumos Amerikos lietu^ 
vių sąjausmą rėmime šios 
šalies karo pastangų ir tei
kime visokeriopos pagelbos 
mūsų gimtiniam kraštui 
Lietuvai.

Lai gyvuoja Demokrati
nių Liet. Suvažiavimas!

Šalin lietuviški fašistai- 
smetonaciai!

Draugijų-organizacijų de
legatų sąrašas:

1. Lietuviu Tautiškas Pa
šelpinis Kliubas, 928 E. Mo- 
yamensing Avė., 1,000 na

rių. — Delegatai: Jurgis 
Lukoševičius, J. Klevas.

2. Šiaurės Dalies Liet. 
Rcpublikonų Susivienijimas 
1218 Wallace St., 800 narių, 
— Petras C. Alack, Petras 
Zaleckas Mr. Kraujutis.

3. Frankfordo Liet. Drau
gystė, 4647 Alelrose St., Pe
ter Kodis — 300 narių.

4. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 5 kp. 200 na
rių. Deleg.: Ona žalnierai- 
tienė, Barbora Lamsargie- 
nė.

5. LDLD 6-tas Apskritis 
—P. Pilėnas, M. Balukevi- 
čienė, E. Mulokiūtė.

6. LDLD 10 kp. A. J. 
Smitas, J. Bulauka—70 na
rių.

7. LDLD, 141 kp. — Ale
na Kušleikienė, P. Kaspa- 
riunienė — 30 narių.

8. LDLD 149 kp., Alice 
Urlakiūtė — 15 narių.

9. Lietuviij Moterų Kliu
bas — Julia Šmitienė, Ale
na Merkienė — 60 narių.

Philadelphijos lietuvių 
organizacijos atstovauja 2,- 
475 organizuotų lietuvių; 
jos prisiuntė 18 delegatų.

Draugiškai,
A. J. Smitas.

(Daugiau bus)

Iš McKees Rocks, Pa.
APLA 2 kuopa sveikina 

Dem. Lietuvių Suvažiavimą 
su $25 ir tikisi, kad Suva
žiavimas atliks naudingų 
darbų pasaulio demokrati
jai ir greitesniam karo lai
mėjimui. Komitetas: pirm. 
J. Mažeika, sekrt. J. Sadni- 
kas, ižd. Jos Kvedar.

Senų Veikėjų Grupės 
Sveikinimas.

Gerbiamieji Dem. Liet. 
Suvažiavimo dalyviai! Sma
gu man siųsti sveikinimas 
vardu senų žmonių grupės. 
Iš kitos pusės liūdna, kad 
mes negalime pasiųsti savo 
atstovo dalyvauti šitame 
svarbiame kongrese, kuris

Buffalo Lietuvių žodis
LDS 23-čia kuopa sveiki

na D. L. Suvažiavimą su 
$5 ir linki, kad Suvažiavi
mo dalyviai padarytų gerų 
nutarimų karui laimėti ir 
griežtai pasisakyti prieš iš 
Berlyno atbėgusius lietu
vius fašistus, kurie čia veda 
savo propagandą ir renka 
aukas iš nesusipratusių lie-

0 Bnrilcn Co.

Jugoslavijos partizanai varo suimtus nacius į kalėjimą. Šitiems drąsiems Jugosla
vijos kovotojams vadovauja maršalas Tito,

tuvių. Tebūva Suvažiavimas 
: naudingas Amerikai ir Lie
tuvai.

Sekrt. A. Seltzer.

LDS 104 kp. iš Mahanoy 
City, Pa., sveikina Suva
žiavimą su $2 aukų. Kuopos 
valdyba: pirm. K. Petkevi
čius, sekrt. St. Kuržinskas, 
ižd. C. Aponikas.

Wilmerdingo (Pa.) Lietu
vos Sūnų Draugystė ir LDS 
37 kuopa sveikina Dem. 
Lietuvių Suvažiavimą ir 
linki, kad jis apsvarstytų, 
kaip greičiau karą laimėti 
ir dvesiantį fašizmą prigel- 
bėti sunaikinti, taipgi, kaip 
mūsų broliam Lietuvoje di
desnės pagalbos teikti. Su 
sveikinimu įdedame $5. Be 
to, S. Taraila prideda savo

APIE

“Pieną Vaikams”
ŠIS yra pienas, kuris kiekvienoje 

kvortoje duoda jums jvalias 
Vitamino D visai dienai. . . Borden’s 
Homogenized Vitamino D Pienas — 
“Pienas Vaikams”!

KITKAS

TAS
"Pieną

yra priežastis, kodėl Borden’s 
kostumeriai pradeda naudot 

Vaikams"! Turtingas kalkėmis
ir fosforu—teikia vitaminus A, Bl, B2
ir Niaciną taip pat!

atsimint apie "Pieną Vaikams"; 
rijų kvortoje! Tai pienas, kuris 

šeimai kuo daugiausia naudos!

670 maisto energijos kalo- 
(mes įsitikinę) duoda jūsų

BOBDENS HOMOGENIZED 
VITAMIN D MILK 

PRIE JŪSŲ DURŲ ARBA KRAUTUVĖJE



k.

Cukraus Stoka — ir Kraujo 
Apytaka

Širdis — centrinė mūsų or
ganizmo pumpa. Nuolatai ir 
nenuoalsiai pumpuoja, varinė
ja kraują po visą kūną, po vi
sus jo organus, visus audinius.

Histologijos (mokslo apie 
audinių sudėtį) žvilgsniu, šir
dis yra raumuo, kaip ir kiti 
kūno raumenys,, bet širdies 
raumuo padarytas iš sudėtin
gesnių, savingų narvelių. Stan
gus, tvirtas, tęstus raumuo — 
susitraukia ir atsileidžia re ga
lingai, ritmingai, širdis susi
traukia, kraują į gyslas vary
dama — ir gyslos susitraukia, 
tvinksi, pulsuoja. Taip ir vari
nėja gyvybės skystį ta vieniša 
ištikima darbininkė.

Vieniša, vienui viena, šiaip 
kūno organai ir liaukos vis 
daugiausia veikia poromis, po 
du: du plaučiai, du inkstai, du 
pautai (inkstukai), dvi kiauši
dės, dvi rankos, dvi kojos, net 
dvi smagenų skiltys. (J širdis 
viena. Jai pavaduotojų nėra. 
Pati viena turi savo darbą 
dirbti. Jei ji privargo, bėda.

Širdis visuomet pilna krau
jo, sakytum, nuolat maudosi 
kraujuje. O vienok naudos iš 
tos kraujo maudynės ji neturi. 
Jai paskirta tik tam tikra 
kraujo doza, kuri iš didžiosios 
arterijos (aortos) įeina į šir
dies raumenį per tam tyčia 
kraujagysles — karūnines ar
terijas (coronary arteries).

Kaip ir bet kokiam raume
nim, taip ir širdies raumeniui 
būtinai reikia gero maisto, vi
sų esmingųjų maisto dėsnių, jų 
tarpe — ir cukraus.

Cukrus ir bile koks saldi- 
mas yra greitas energijai ga
minti šaltinis, 
tai krakmolai 
giai bendrai 
džiai: visi jie

W

L*uva, Lithuanian Daily NewiKetvirtas Puslapis

DARBININKŲ SVEIKATA

WILKES-BARRE, PA

gaminti), mineralų, vitaminų. 
Tada ir kraujas gaivesnis ir 
širdis ramiau veikia — ir visa 
muzika.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

šios apylinkes drau-

nenori mirti 1 Bet 
pasitaiko, kad tūli

Penktadienis, Sausio 14, 1944

Tai amerikiečių lėktuvas, bet Sovietų lakūnai. .Jie nu
traukti sugrįžę- iš atakų ant nacių transporto. Jiems pa
vyko nuskandinti du vokiečių laivu. Šį lėktuvą Sovie
tams padovanojo amerikietis aktorius 'Red Skelton.

Montello, Mass Cambridge, Mass.
Geros ir Blogos Naujienos
Moterų Apšvietus Kliubo 

surengta turkių vakarienė da
vė $84 pelno. Birutes Pašaipū
nės Draugijos vakarienė davė 
pelno $60. Lietuvių P. N. Nau
jų Metų bankietas irgi gerai 
pavyko, nors pilno raporto 
dar nebuvo, bet tikimasi, kad 
bus virš šimtas dolerių pelno.

Moterų Apšvietos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas, laiky
tas gruodžio 30 d. buvo skait
lingas nariais. Delegačių ra
portas iš Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo priimtas su 
pagyrimu. Paskirta $10 pa
siuntimui drabužių į Russian 
War Relief skyrių, jų surink
ta daug. Nutarta rengti va
karienė, nuo kurios pelnas eis 
vilnų nupirkimui. Vilnų fon
dui aukavo O. Vaitiekūnienė 
$2 ir O. Klimas $4. Ačiū už jų 
aukas.

ir Izidorių, daug giminių, 
draugų ir draugių.

Ji buvo pasikvietus draugus 
laukti Naujų Metų ir štai ją 
patiko tokia baisi nelaimė.

Velionė buvo labai draugiš
ka ir todėl turėjo daug drau
gų ir prietelių, todėl gėlių vai
nikai puošė ne vien jos karstą, 
bet jų buvo pilnas kambarys. 
Palaidota su bažnytinėmis ap
eigomis į Melrose kapus, sau
sio 4 dieną.

Dukra Nellie yra vedus su 
kitataučiu ir greitoj ateityj 
jos vyras turės išeiti į karinę 
tarnybą. Kita dukra — Adelė 
yra norsė, sūnus Julius tarnau- 

o Izidoriukas yra 
šeimos narys.

ja armijoj, 
jauniausias

Giliausia 
nes šeimai, 
ramiai Amerikos žemelėj.

M. Krasauskiene.

užuojauta velio- 
o velionė lai ilsisi

Canton, Mass
yra 
ne
yra

Nors Cantono miestelis 
nedidelis ir lietuvių čia 
daug gyvena, bet ir čia 
veikimo, tik apie tai niekas
neparašo. Atrodytų, kad čia 
viskas kaip ir numirę, bet taip 
nėra, jei kas nori ką dirbti vi
suomenės naudai, tai darbo 
susiranda.

Neseniai praėjo kalėdų šven
tės, o jau nuo seniai įprasta, 
kad per šventes sueina vieni 
su kitais, giminės ir draugai.

čionai gyvena draugai Ra- 
dzevičiai, jie ir buvo pasikvie
tę savo gimines ir draugus ant 
pietų. Skaniai pietaujant pri-

siminta, kad ne visur žmonės 
dabartiniu laiku taip skaniai 
ir sočiai gali pavalgyti, milio- 
nai žmonių badauja ir kenčia 
didžiausį vargą. Ir senojoj 
mūsų tėvynėj Lietuvoj žmonių 
kraujas liejasi ir vargas di
džiausias, o lietuvių sūnai ka
riauja prieš visų bendrą prie
šą. Ir drg. Radzevičių du sū
nūs kariauja, todėl čia susirin
kę ir aukavo į karo gelbėjimo 
fondą sekamai:

Po $5: Mr. ir Mrs. Radzevi- 
Mr. F. Kvederis, Mr. ir

Mrs. Stulgaičiai, Adolph An
drew.

J. Dirvinskas $1. Viso $21. 
Visiems už aukas ačiū.

Ten Buvusi.

čiai,

A

•djfer.'

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.Automobilius Užmušė M. 

Banevičienę

Gavome liūdna žinią iš Mel
rose, Mass., kad gruodžio 31 
dieną patiko baisi nelaimė 
draugę Mary Banevičienę. Ji 
užbaigus dienos darbą nuėjo 
pasipirkti valgomų daiktų dėl 
svečių. Gavus viską, parvažia
vo namo ir išlipo iš buso prie 
savo namų, kada ji ėjo sker
sai gatvę, tai greitai važiuojąs 
automobilius smogė visa jėga.

Draugė taip baisiai buvo su
mušta, sutrupinta dešinioji jos 
ranka, ištėkštos abi akys, grei
tai nuvežta į ligoninę, kur už 
valandos ir mirė.

Paliko didžiausiame nuliū
dime savo draugą Williama 
Banevičių, dvi dukras — Nel- 
lę ir Adelę, du sūnus ■— Julių

Lauksime Jūsų Nuosprendžio

Šiuomi aš noriu atkreipti vi
sų Wyoming klonio draugų ir 
Laisvės skaitytojų atydą į la
bai svarbų dalyką.

Ar jūs žinote, draugai ir 
draugės, kad 16 d. sausio, tai 
yra, ateinantį sekmadienį, jūs 
nuspręsite, ar Wilkes-Barre 
darbininkiškas Lyros Choras 
turi mirti, ar dar gyvuoti ir 
veikti!? Tas priklauso tik nuo 
jūsų visų 
gų.

Niekas 
tankiai
žmonės be laiko numiršta tik 
todėl, kad neturėjo reikale ki
tų pagalbos. Lygiai tas pats 
būna ir su organizacijomis.

Bet eikime prie paties daly
ko: Faktas yra, kad mūsų 
choro menka sveikata, nes jo 
geriausias kraujas (jaunimas) 
apleido jį. Vieni armijoje, kiti 
išvažinėjo prie geresnių dar
bų. Tačiaus mes žinome vieną 
dalyką, būtent tą: karas am
žinai nusitęs ir amunicijos 
dirbtuvės apsistos; daugelis 
jaunimo grįš atgal pas savuo
sius. Ir dėlto mūsų visų pa
reiga nemarinti organizacijas, 
bet išlaikyti jas ateičiai.

Tuo supratimu Lyros Choras 
vaduodamasis, ir sukoncentra
vęs visas savo jėgas, rengi* 
labai gražų ir didelį savo me
tinį koncertą 16 d. sausio (at
einantį sekmadienį). Progra
mos pildyme dalyvaus seka
mos jėgos:

Biruta Ramoškaitė (sopra
nas) iš New Yorko, Stasys 
Kuzmickas (baritonas) iš She
nandoah, Pa., Vincas Valukas 
(baritonas) vvilkes-barrietis, 
Lyros Choro dainininkai, Po
lish Youth šokikų grupė. Po 
šio koncerto prasidės balius: 
šokiai, gėrimai ir užkandžiai.

Kaip matot, tai ne koks ten 
menkas parengimėlis, bet bus 
didėlis ir įspūdingas vakaras,1 didino jos ligą.

serga ir kita mūsų 
veikli narė, tai B. Gutkauskie- 
nė. Serga ir darbuotoja E. 
Beniulienė, jai iš šalčio išsivys
tė plaučiu uždegimas. Bet kri-1 
zis jau praėjo ir turime viltį, 
kad greitai pasveiks. Drg. Be
niulienė per daugelį metų 
energingai veikia progresyvių 
judėjime. Ir dabar ji eina pro
tokolų raštininkės pareigas 
Naujosios Anglijos Moterų Są-( 
ryšyje ir eina atsakomingas 
pareigas Liet. Liter. Draugijos 
6 kuopoj, Apšv. Moterų Kliu- 
be, Birutės Draugystėje ir ki
tur. Linkime draugėms kuo 
greičiausiai pasveikti ir vėl 
su mumis darbuotis karo lai
mėjimui ir žmonijos gerovei.

Biruta.

Greičiau užsi sakykit,
Greičiau ir gausite

Atlikto Kriukio

DAUG LABU DIENŲ
(spaudoje)

LINKSMŲ EILIŲ RINKINĮ, 
Kuris palinksmins ir paguos 
ir daug naujų minčių jums duos.

Kaina su Prisiuntimu $1

Kreiptis pas autorių
R. ŽIDŽIŪNĄ

arba Laisvės Administracijoj
427 LORIMER STREET

BROOKLYN, N. Y.

A

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

testui

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

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. GLenniore 5-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn į

i J. GARŠVA j
J Graborius-Undertaker 
į Laidotuvių Direktorius

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
£ visokių kapinių,
f VELTUI ŠERMENINĖ 
g (KOPLYČIA)
£ Parsamdo automobilius ir ka- 
fi rietas veselijom, krikštynom 
# ir kitkam.
g 231 BEDFORD AVENUE 
? BROOKLYN
?: Telephone: EVergreen 8-9770

i

ji 
J
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du

g MATEUŠAS SIMONAVICIUS »
$ GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

METINIS

Sekmadienį, 16 Sausio-January

PO KONCERTO BUS BALIUS

Pasimatysime visi koncerte.
J. Vilkelis.

įvertinsite, 
šias milži- 
pastangas, 
ir ateityje

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

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eloveiterio stoties. Tel. EVcrgreen 4-9508

"Vk- b'.

Jei ne cukrus, 
miltiniai val- 

— angliavan- 
viduriuose pa

virsta į tam tikrą cukrų — gli
kogeną, kurs susitaupęs ant 
pagatavo glūdi kepenose (jak
uose). Glikogeno po truputį 
turi ir raumenys ir liaukos. To 
glikogeno (kraujacukrio) vi
suomet po truputį plaukioja 
po kraują.

Jei glikogeno pasidaro per- 
maža, tai organizmui negerai. 
Negerai ir širdžiai. Ji greičiau 
prilįsta ir pradeda “spardy
tis”: truktelia skausmingai, 
lyg sudreba, sunku pasidaro 
ant krūtinės, gali net ir sopėt 
krūtinę, varstyti (angina pec
toris), širdis šuoliais pergreit 
pradeda mušti, galvoj pasida
ro svaigu ir t.t.

Moksliškai tokis supuolimas 
vadinamas “relative hypogly- 
kemia,” ir daugeliui tokie po
žymiai gali įvaryti baimę, ar 
tiktai čia nebus kokia širdies 
liga.

Liga ne liga, o cukraus sto
ka širdžiai. Tokiais nuotikiais 
suvalgyk saldų apelsiną ar pa
imk cukraus, medaus, sirupo, 
saldainio. Tai greit iš vidurių 
susigeria į kraują ir prašalina 
tokį širdies priepuolį.

Maistas, jei gerai balansuo
tas, privalo turėti proteinų, 
riebalų, angliavandžių (cukrui

Žuvo Du Jaunuoliai
Karo tarnyboj jau žuvo 

lietuviai jaunuoliai, tai 
Mazgelis ir E. Tirvainis. Dide
lis širdies skausmas tėvams ir 
giminėms. Abiejų kūnai par
vežti į namus palaidojimui.

Jau keletas savaičių, kaip 
serga mūsų narė ir uoli rėmė
ja darbininkiško judėjimo M. 
Banevičienė. Staigi mirtis jos 
sesutės A. Kazeliu nienės pa-

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

KNYGA Iš 164-rių PUSLAPIŲ
KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ

kurio niekad neužmiršite. Prie j Taipgi 
to, visi, kurie tik atsilankysite, 
gausite veltui atspausdintą 
knygutės formoj programą su 
daug gražių dainų.

Draugai, aš čia parašiau ne 
tuščią agitaciją, o tik grynus 
faktus. Dabar nuo jūsų visų 
priklauso: Jei jūs 
savo atsilankymu, 
niškas Lyros Choro 
tai choras gyvuos 
jums tarnaus. O ir jūs patys 
iš to turėsite dvasinę naudą ir 
malonų pasitenkinimą.

Nepamirškite ir kitiems pa
sakykite, kad:

Metinis Lyros Choro kon
certas įvyks sekmadienį, sau
sio 16, Liet. Progresyviiį Kliu
bo salėje, 325 E. Market St., 
Wilkes-Barre, Pa., pradžia 
4:30 vai. vakare. Įžanga tik 
55 centai.

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

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

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IR DARBAI
PARAŠĖ DR. A. PETRIKĄ

• 33 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.

LYROS CHORO KONCERTAS
Liet. Progresyvių Kliubo Saleje

325 E. MARKET ST., WILKES-BARRE, PA.
Pradžia 4:30 vai. vakaro

Gerbiamieji Wilkes-Barre ir apylinkės lietuviai! Tai dar pirmas toks puikus 
koncertas bus mūsų mieste. Jame dainuos’ garsi dainininkė Biruta Ramoškaitė iš 
New Yorko; Stasys Kuzmickas, iš Shenandoah; Vincas Valukas, vietinis; Lyros 
Choro dainininkai. Apari dainų, bus specialiai šokikai, kurie nustebins visus.

Lyros Choras kviečia visus dalyvauti šiame puikiausiame parengime.
Įžanga tik 55c asmeniui. LYROS CHORAS.

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

I Lietuvių Kuro Kompanijai
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

S4 Vietos ir impor- 
3a tuotos degtinės ir 
w vynai, geri ausiu 
M bravorų alus ir 
S ėlius. Kada būsite 
® Brooklyne, užeiki- 

te susipanžinti.

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

|. GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Si

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

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

. Telefonas Poplar 4110
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Sovietų Jūreiviai Buvo 
Floridoj

su visais 
laivų iš 
. Naujų 
jūreiviai

St. Petersburgh, Fla.—Kaip dė esąs tikras tėvas savo pa- 
pirmiau buvau rašęs, kad St. valdinių.
Petersburg© ilsėjosi Sovietų i Kitą sekmadienio popietį
Sąjungos raudonjūreiviai, Le- turėjome 

’ ningrado gynėjai ir kad po jų 
išvažiavimo į Sovietų Sąjun
gą, po trumpo laiko atplaukė 
kita Sovietų Sąjungos laivyno 
grupė.

Pastarieji buvo iš žieminio 
Sovietų vandenyno, nuo Mur
mansko. Jų karinio laivyno už
davinys buvo sudaužyti ir pra
laužti vokiečių blokadą į So
vietų prieplaukas Barents© Jū
roje ir Norvegijos vandenyse. 
Jie narsiai ir ilgai kariavę, 
pridarę vokiečiams daug žalos 
ir iš jų pačių buvo daug su
žeistų ir persidirbusių. Juos 
pagydė Sovietų ligoninėse ir 
išleido poilsiui. Jie keliais ka
ro laivais atlydėjo Sovietų 
konvojų į vieną iš mūsų prie
plaukų, o patys atplaukė į St. 
Petersburgą, J. V. jūreivių 
treiniravimosi prieplauką.

Sovietų jūreiviai čia gyveno 
savo laivuose, maisto produk
tų jiems davė mūsų valdžia, 
per Lend Lease, tą proporciją, 
ką duoda ir mūsų jūreiviams. 
Tik jie turėjo patys maistą 
pasigaminti ir išsivirti. Eili
niams mokėjo po $6 į mėne
sį ir gal karininkams po dau
giau. Čia Sovietų jūreiviai ga
vo dar trejetą naujų, 
įrengimais, karinių 
Tampa Shipjardžių. 
laivų įgulai Sovietų
privažiavo geležinkeliais iš 
įvairių mūsų prieplaukų ir vi
si jie čia besikaitindami saulė
tos Floridos saules spinduliuo
se, studijavo tų laivų mašine
riją, ne vien, kad galėtų ją 
gerai vairuoti, bet ir sugedus 
pasitaisyti.

Jie čia gražiai sugyveno su 
J. V. jūreiviais, nors ir nesusi
kalbėdami vieni su kitais. Apie 
lltlerio, Mussolinio 4 ir Tojo 
banditus jie apkalbėdavo pieš
dami karikatūras ir rašydami į 
šypsenų eilutes vieni kitiems. ; 
Tik su eilėims būdavo bėdos1 
iki surasdavo vertėją. Tarpe 
raudonjūreivių ir mūsų Jūrei-1 
vių radosi daug gerų dailės i 
meno artistų ir ta proga sta
tydavo bendrus koncertus prie
plaukos parke irgi žaizdavo 
sportą vieni su kitais.

Vieną sekmadienį, jaunas 
aukštesnės rangos Sovietų lai
vyno karininkas, atsižymėjęs 
kare, jo krūtinę puošė 4 aukš
tos garbės ordenai, vienas iš 
jų Raudonos Vėliavos ordenas, 
jis atsivedė didoką pulką rau
donjūreivių į Spa pasimaudyti. 
Dauguma tuojaus nusirengė, 
pradėjo nardyti po vandenį, o 
kiti sustoję šnekučiavosi tarpe 
savęs ir su pašaliniais žmonė
mis. Tas aukštas karininkas 
priėjęs prie jų, sako. — Ko
dėl gi neinate maudytis, oras 
toks gražus, vanduo šiltas, tik 
eikite ir maudykitės, o kurie 
nebenorite maudytis, eikite į 
miestą pauliavoti, jūs žinote, 
kada laikas čia sugrįžti. Jis 
vietoj aukšto karininko, atro-
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mes juos nuvežėm iki krautu
vių. Jie prisipirko vilnonės ma
terijos ir autuvų. Kada mes 
juos nuvežėme pas prieplau
ką, ten radome kitą raudon- 
jūreivį bėdoj, jam landrė ne
galėjo surasti jo skalbinių. Tai 
nusivežėm į miestą ir suradę 
jo skalbinius atvežėm atgal 
pas prieplauką. Mat, jų visų

laimės turėti šešis buvimo valandos buvo su- 
savo svečiais. Mes skaitytos, čia matėme mūsų 

apipylėme įvairiausiais, jūreivius ir Sovietų jūreivius 
besiskirstančius iš bendro kon
certo, girdėjosi per garsiakal
bį rekorduota Sovietų jūreivių 
daina ir nekurie raudonjūrei
viai atėjo iš už geito, su ku
riais ir turėjome biskutį pro
gos pasikalbėti. Vienas buvo 
panašus į lietuvį. Bet užklaus
tas jis pasisakė esąs rusas nuo 
Sibiro. Jie visi mus užtikrino, 
kad greitu laiku Lietuva bus 
išvaduota ir jie mus kvietė 
parvažiuoti į Lietuvą.

Galutinai atsisveikinant, ma
no gyvenimo draugė negalėjo 
paslėpti savo gailesčio. Jie vi
si išyažiavo šešiais kariniais 
laivais ir, be abejo, kur nors 
susiliejo su į Sovietų Sąjungą 
plaukiančiu konvojum dėl jo 
apsaugos.
Skirtingai Išauklėti Jaunuoliai 

Jeigu tektų tik su vienu ki
tu

jūreivius 
juos 
klausimais apie Sovietų Sąjun
gos žmonių gyvenimą, į ku
riuos jie maloniai atsakinėjo. 
Jie mums papasakojo, kaip či
gonai pavyzdingai dirba savo 
kolchozuose, žydai taip pat. 
Už vis didžiausį įspūdį mums 
padarė jų papasakojimas apie 
3 įvykius.

1. Maršalas Stalinas ir kiti 
pirmaeiliai viršininkai bei va
dai neima algų. Sovietų valsty
bė aprūpina juos visais jų gy
venimui reikalingais reikme
nimis, tai ir viskas. Jie jau gy
vena socialistinį' gyvenimą. Pa
vyzdžiui, jie sako. — Jeigu 
Stalinui jau reikia naujo kos
tiumo, tai kriaučius jam pa
daro jį. Taip ir su kitais daly
kais.

2. žymus inžinierius Ramzi
nas, kadaise buvo susidėjęs su 
trockistais ir buvo žymiai nu
sikaltęs Sovietų Sąjungai, bu
vo teisiamas kartu su kitais 
trockistais. Ramzinas prie kai
čios prisipažino ir prižadėjo 
pasitaisyti. Sovietų teismas 
jam davė tą progą. Dabar 
Ramzinas savo prižadą pildo 
taip nuo,širdžiai ir tiek atsižy
mėjo, kad jau turi užsipelnęs 
aukščiausios garbės Lenino 
ordeną.

3. Į klausimą, kaip Sovietų 
liaudis atsineša į savo vadus. 
Atsakė, kad Sovietų Sąjungos 
žmonės jaučia, kad Stalinas 
yra jų visų vadas. Kitas pa
vyzdys: Kirovas buvo sugabus 
patobulintojas darbo našumo 
ir už tai Sovietų liaudis jį pa
mylėjo ir kada Kirovas tapo 
trockistų nužudytas, ta žinia 
žaibo greitumu pasiekė Sovie
tų Sąjungos tolimiausius kraš
tus ir j pusę valandos nuo Ki- (ųenil kenčia visokias baimes, 
rovo nužudymo visoj šalyj Gi Sovietų jaunimui tas visas 
darbas sustojo, o darbininkai 
darė nutarimus, kaip išnaikint 
trockinį terorizmą iš pačių pa
matų.

Gaila Buvo Atsisveikinti
Vieną trečiadienio popietį 

ateina pas mus 3 puskarinin- 
kai ir sako. “Mes jau trumpu 
laiku išvažiuojame į Sovietų 
Sąjungą, nes mes ten reikalin
gi baigimui išmušti nacių ban
ditų ir todėl atėjome atsisvei
kinti su jumis.

Susėdome visi aplink stalą, j 
buvo taip malonu dar kartą 
su jais pasikalbėti. O jie, 
tesi, laikė sau už tikslą, 
mus, kaipo senus žmones 
linksminti, priminti mums 
sų jaunas dienas. Jie pas mus 
klausinėjo, kokias mes rusų 
senoviškas pasakas ir dainas 
mokėjome ir kokias mes ga
lėjome atsiminti, jie mums at
pasakojo ir padainavo. Daini
ninkai iš jų irgi neblogi.

Jie norėjo dar ką nusipirk
ti, kad parvežti savo myli
miems Sovietų Sąjungoj, tai

tai manytai, 
p raki 1-

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ma- 
kad 
pa

inu-

VYRAI
IR

MOTERYS
REIKALINGI TUOJAU 
KARINIAMS DARBAMS

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

NfcW YORK
Turi Daūg Vietų 

LAVINTIEMS III BE PATYRIMO 
DARBININKAMS.

GERA ALGA
PUIKIAUSIOS DARBO 

SĄLYGOS
TRANSPORTACIJOS BODAI 

PRIRUOŠTI 
Ateiviai Priimami

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.

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilnų Laiką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, 
1NDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
Iš būtinų darbų rčikia paliuosavimo 

pareiškimo.

kreiFkitės visą Pieną
56 WEST 23RD ST., N. Y.

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

.............  w

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DALYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VANAGUOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų dalbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

GRAPHOTYPE 
OPERATORIAI

Patyrę ar Pradiniai
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

Dienom ar Vakarais 
Valandos, sulyg jūsų patogu

mo. Gera alga ir proga.
ADDRESSOGRAPH
100 — Gth Avė., N.Y.C.

(17)

Iš

Skaidrus Prisiminimas

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
RANKOM JUNGIMO DARBAS 

(AMŽIAUS 16-35)
44 Vai. savaitė, 50c j valandą pradžiai
ELEKTRA SUKAMO PRESO 

OPERATORES
(amžiaus 18-35)

48 valandų sivaitė, 55c j valandą pradžiai. 
NUOLAT^ LAIKAS IR PUSĖ UŽ 

I VIRŠLAIKIUS
WESTON, 85 EAST JOTI! ST.

(U)

HYDRAULIC 
(Skysčio spaudimo) 

PRESS OPERUOTOJAI
FORMANO PAGELBININ

KAI - NUSTATYTOJAI 
ŠVIRŠKIAMO MALIAVOJ!- 

MO DARBININKAI 
BENDRAI 

DARBININKAI PRIE 
MAŠINŲ 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

DIENINIAI ŠIFTAI — 
NAKTINIAI ŠIFTAI 

Nesikreipkite jei dabar dirbate 
būtinose pramonėse.

BUTTON CORP, of AMERICA
49 DICKERSON ST.

(Vienas Blokas nuo Central Avė.) 
NEWARK, N. J.

(u)

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 W. 23RD ST., N. Y.

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

_____________________________________ (X)

Rankom j Chocolate 
Padažytojos

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-ČIŲ LUBŲ

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

c

MERGINOS-MOTERYS 
Amžiaus 18 iki 40 

Patyrimas Nereikalingas
Pradine alga 57%c į valandą, po vieno 

mėnesio 60c Į valandą.
Laikas ir pusė viršaus 40 valandų 

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

pareiškimą

THE NATIONAL SUGAR 
REFINING COMPANY 

2-03 55TH AVE. 
LONG ISLAND CITY 

arti Vernon & Jackson Ave. sta., IRT Sub. 
(11)

DARYTI RADIO DALIS.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$20 J SAVAITĘ LAIKE 
MOKINIMOSI

5 DIENŲ SAVAITĖ 
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

BEE MFG.
179 Central Avenue, Brooklyn.

(12)

pasikalbėti, 
pasitaikė tok is 

kaip, kad ir čia pasitai- ji daliniai didvyriškai atlai- 
Bet kada gauni progos kė puolimą. Keletą dienų 

kalbėtis su dešimtimis iš jų ir priešas bandė savo tankais 
jie visi tokie mandagūs, atvi- jp motorizuotomis patran
ki ir be jokio pasididžiavimo, Komis persmeigti ir lietu
kam eiliniai jūreiviai, taip ir viškojo junginio gynybos 

plieninį kiautą. Ir tada ne 
tik plienas buvo plienu, bet 
ir žmonės tapo plieniniais. 
Jono Jurevičiaus jaunimas 
pasirodė vertas mūsų tau
tos prosenių garbės. Ju
slus, Mackus, Aleksiūnas, 
Mečys ir dešimtys kitų ne
sudėjo akių kelias paras, i- 
ki priešo puolimas išsisėmė.

Jurevičius po atkaklios 
vokiečių atakos įvykusiame' 
jaunuolių susirinkime pasa
kė: — Šventas yra mūsų ti
kėjimas į tai, kad mūsų pu
sėje tiesa, ir todėl nepalau
žiama mūsų valia į perga
lę. Priešas neteko dantų 
stengdamasis mus praryti. 
Greit jis neteks ir galvos, 
kai mes jį užgriūsime visa 
jėga.

— Šauniai, draugai, jus 
pasirodėte — baigdamas 
kalbą pasakė Jurevičius. — 
Lietuvių vardas skamba vi
same fronte. Bet tai ne pa
skutinis mūsų žodis....

Atėjo diena, kai mūsų lie
tuviškieji daliniai paliko sa
vo įsistiprinimus ir metėsi 
stumti priešą į vakarus.

Vienoje atakoje, savo 
draugų ir mokinių apsup
tas, į priešo apkasus įsi
veržė ir Įeit. Jonas Jurevi
čius. Revolveriu ir granata 
jis nudėjo du vokiečius. Gre
ta jo kovojęs jefreitorius 
Rupšas iš automato nušovė 
du Vokiečių kareivius ir ka
rininką. Kai vienas vokietis 
durtuvu sužeidė Rupšą, Ju
revičius griebė Rupšos au
tomatą ir nežiūrėdamas į 
didelį pavojų metėsi į tirs* 
čiausį vokiečių būrį. Nuo jo 
kulkų nuvirto dar keli vo
kiečiai, bet kulka pakirto ir 
Jurevičių. Iš jo smilkinio 
veržėsi kraujas, kai jis iš 
visų' jėgų pasirėmęs ranko
mis sušuko:

—- Muškit, draugai, pra
keiktus žalčius! Muškit... 
jo balsas nutrūko.

Apkasai buvo išvalyti nuo 
vokiečių. Draugai ant raib 
kų atnešė Jurevičių į medi
cinos punktą, bet jis buvo 
jau nebegyvas.

Vyriausybė drg. Joną Ju
revičių jau po mirties už 
drąsą apdovanojo Tėvynės 
karo ordenu, o lietuvių tau
ta niekuomet nepamirš šio 
jaunuolio, troškusio laimės 
ir gerovės lietuvių tautai ir 
žuvusio už ją kovos lauke.

mis,

(Tąsa nuo 2-ro pus.) 
ji daliniai didvyriškai atlai-

VYRAI, fabriko darbininkai ; geros 
sąlygos.

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

darlx>

aukštesni karininkai, tada tam
pi priverstas pamąstyti, kodėl 
.jie tokie skirtingi nuo abelno 
mūsų jaunimo. O priežastis 
bene bus ta, kad mūsų jau
nuoliai, kaip ti?< tampa paleis
ti iš motinos rankų, ima maty
ti aplink save nelygybę, veid
mainystę, skriaudas ir prie to 
viso mūsų jaunuoliai prisitai-j 
ko ir palinksta. Jie nebetenka 
savimi pasitikėjimo, nes nėra 
tikri, ar jų pasirinktas užsi
ėmimas užtikrins jų pragyve- 

Inimą užėjus bedarbei, ligai ir 
senatvei. Mūsiškiai nuo jaunų

, nėra žinomas. Jų gyvenimas 
yra užtikrintas nuo lopšio iki 
grabo. —J. N. S.

Raudonoji Armija Atė
mė Sarny; Šluoja Nacius 
Atgal Linkui Mozyrio

(Tąsa nuo 1-mo pus.) 
rus ir šiaurvakarius nuo 
Kirovogrado.

DIDŽIULIAI NACIŲ 
NUOSTOLIAI

Vien Vinnicos srityje bu
vo sudaužyta 86 vokiečių 
tankai o Kirovogrado apy
gardoj 36 tankai.

Viso per' dieną Sovietai 
sunaikino bei išmušė iš vei
kimo 178 nacių tankus, nu
šovė 36 jų lėktuvus ir už
mušė daugiau kaip 5,000 
hitlerininkų.

Sarny ir kitur raudona- 
miečiai pagrobė daug prie
šų pabūklų.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

Uždirba $20-$30 į 5 dienų savaitę. 
40 valandų. Patyrimas nereikalin
gas. Nuolat, malonus, lengvas dar
bas, pakavimas plaukam špilkas.

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

(3-čios lubos)
(12)

WILKES-BARRE, PA.
Patys nepamirškite, atsilan

kykite ir kitiems pasakykite, 
kad:

Metinis Lyros Choro kon
certas įvyks sekmadienį, sau
sio 16, Liet. Progresyvią Kliu- 
bo salėj, 325 E. Market St., 
pradžia 4:30 vai. vakare, 
įžanga

Po 
šokiai, 
kitokie

Kviečia visus
LYROS CHORAS.

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Lengvas, malonus Fabriko Darbai 

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA

HARRY BRODER
5 EAST 47TH ST., N.Y.C.

Just Off 5th Avenue

MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

Operuoti Icnjyvą punch press.
50c J VALANDĄ LAIKE 

M ORINI MOSI
Bonai Greitom Darbininkėm.

A. LUDWIG & CO., INC.
133 Middleton St., Brooklyn.

(15)

(X)

4:30 vai. 
tik 55 centai, 
koncertui bus balius: 
gėrimai, užkandžiai ir 
pasilinksminimai.

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, 

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

Mes Išmokysime Jus Kaipo

SIUVIMO OPERATORĖS 
SIUVINIŲ INSPEKTORĖMIS

Moterys, kurių šeimos nariai ginkluotose pa
jėgtose, štai jums proga ai likti naudingą pa

tarnavimą savo kraštui dirbant kritiškai 
reikalingus gaminius.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Lengvas Darbas. Gera Alga laike mokinimosi.

MATYKITE MR. MURRAY
36 MILFORD STREET, 

BROOKLYN, N. Y.
(U)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. sausio, pas dd. Praleikius. 
Paprastu laiku. Prašome nesivėlinti. 
—■ Valdyba. (10-12)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 16 d., 2 vai. po 
pietų. Jaunų Vyrų salėje, 407 La
fayette St. Visų narių prašome da
lyvauti, nes bus išduota raportai iš 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo. — A. Jocis, sekr. (10-12)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

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

(12)

Avį ‘ČJJ j K' yi. 41 . '•
■

Suomijos artilerija apšaudo Leningradą ir žudo jo žihohes. Paveikslas parodo 
to apšaudymo aukas, kritusias prie geležinkelio stoįieš.

’E'

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. rengia vakarą, 

Liet. Raudonosios Armijos naudai, 
šeštadienį, sausfd 15 d. Parengimas 
įvyks 1272 E. 71st St. Visiems ge
rai žinoma vieta. Bus skanių vai-1 
gių ir gėrimų. Gros Tamašiūno or
kestrą. Įžanga 15c. Kviečiame vi
sus dalyvauti ir linksmai vakarą 
praleisti. — Kom. (10-12)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kp. ruošia teatrą ir šo

kius. Bus suvaidinta komedija MIR
TIES LAIŽYBOS; sausio 16 d. Liet. 
Bendrovės Salėje, 243 Front St. 
Pradžia 3 v. v. Po perstatymo bus 
šokiai iki vėlumos. Įžanga teatrui ir 
šokiams 40c asmeniui. — Kom.

(10-12)
MONTĘLLO, MASS.

Svarbios prakalbos ir pasilinksmi
nimo vakaras įvyks 
sausio 16 d. Liet. Taut. Name. Pra
džia 3 Vai. dieną. Prof. B. F. Kubi
lius kalbės; vietiniai delegatai’ iš
duos raportą1 iš Dem. Liet. Suvažia
vimo. Po prakalbų bus draugiškas 
pasilinksminimas. Rengia ALDLD 6 
kp. Įžanga veltui. — Kviečiame da
lyvauti. — Kom. (10-12)

HARRISON, N. J.
Bendras Lt>S 168 kuopos su <LDS 

Trečiu Apskričiu parengimas-vaka- 
rienė įvyks šeštadienį 15-tą, sausio, 
Svetainėje 15-17 Ann St., Harrison, 
N. J. Pradžia 7:30 Vai. Vak. Kvie
čiami vietiniai ir apylinkės LDS na
riai ir pritarėjai prie skaitlingo at
silankymo. Bus ir šokiai. — Kviečia 
Rengėjai. (10-12)

sekmadienį,

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBETOJAI 
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE! CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES.
(X)

sau- 
orgdni-

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus Susirinkimas 

Ateinantį sekmadienį, 16 d. 
šio, įvyks visuotinas mūsų 
zacijų susirinkimas, Liaudies Name,
735 Fairmount Ave., 3-čią valandų 
po pietų. J šį susirinkimų būtinai 
susirinkite visi ALDLD kuopų na
riai, nes bus svarbių pranešimų ir 
svarbių reikalų. Bus metinis susi
rinkimas. Nepamirškite ir vienas 
kitų paraginkit vykti į susirinkimą. 
— Sekr. Smitas. ' (9-11) PIRKITE KARO BONUS

(H)

AįįHl't'.'i'

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DŽIANITORIAI
PILNAM LAIKUI. APARTMENTAS, GESAS, 

ELEKTRA—PRISIDEDA ALGA.
QUEENSBORO CORP.,

81-20 87TII AVE., JACKSON HEIGHTS, L.I.
(11)

REIKIA SUPERINTENDENT, 
mas.

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI. Būtinas dar
bas. Reikia turėti įrankius ir paliuosavimo 

pareiškimą. Nėra ribų uždarbiui.
CURRY CHEVROLET, 

Broadway, prie 134th Street.

REIKIA VYRO VALYMUI 
nuo G I*.M. iki 4 A.M.

45 VALANDŲ SAVAITE 
Nuolatinis Darbas 

KREIPKITĖS I ENGINEER 
Queens Vocational High School 

37th St. & 47ih Ave., 
Long Island City.

WATCHMAN (Naktinis) DOORMEN (Nak
tinis) APVALYTOJAS (Dienomis). Reziden- 
cijiniame viešbutyje. Pastovus darbas. Pui
kios darbo sąlygos. $107 į mėnesį. Kreipkitės 

į Mr. Klein, 325 W. 45th SI.
(12)

VYRAI wholesalio warehouse} ; 55c į valandą, 
biskį viršlaikių. WRIGHT SALES CO., 

128 IMLAY ST., TRiangle 5-9383.
(13)

SUPERINTENDENTAI, DŽIANITORIAI, PA
GELBININKAI, DOORMEN. PEČKURIAI. 
Gera proga tinkamiem vyram, su rūmais ar 
be rūmų. Gera alga. Kreipkitės asmeniškai 
ar telefonuokite. Clarendon Realty Corp., 

1160 Utica Ave., Brooklyn.
Telefonas BUckminster 7-4000. (14)

35 šeimų na- 
•Graži vieta. Alga $100 ir apartmentas 
iš 3 ar 4 kambarių. Telefonas 

APPLEGATE 7-1233.
(13)

PAPRASTI DARBININKAI
KREIPKITĖS

WESTERN ELECTRIC CO
MIDDLE VILLAGE, N. Y.

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

(15)

APVALYTOJAI 
DIENOM AR NAKTIM
GERA ALGA, IDEALIŠKOS 

SĄLYGOS, 
UNIFORMOS NEMOKAMAI 
APMOKAMOS VAKACIJOS 

IR ŠVENTES 
KREIPKITĖS ANT 3-ČIŲ LUBŲ

HUYLER’S 
30-30 Northern Blvd., L. T, City. 

_______________________________________ (16) 

100% Karinis Darbas Dabar 
PUIKIAUSIOS POKARINĖS GALIMYBĖS!

LYDYTOJAI 
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

SHIP YARD DARBININKAI
CHURCHWARD & CO. %

37 Water Street, West Haven, Conn. 
Reikia turėti paliuosavimo pnreiftkimą ir 

USES Pritarimą
________________ _ _____________ 062
PAGELBININKAI PRIE AU'IX)MOBILlŲ. 
Privalo turėti drivers license. Būtinas darbas. 

Nuolatinis darbas. $26 į savaitę. 
CURRY CHEVROLET. 

Broadway, prie 133rd Street. 
_______________________________________

LEIDĖJAI (POPIEROS) 
Į THOMPSON EMBOSING 

PRESUS
GERA ALGA. NUOLATINIS 

DARBAS
Supreme Specialty Mfg. Co. 

■180 Canal St., N. Y. C.
.........................   (U) 

, I.IH*!!. 4. ■— ---------------------... I

SHEET METAL
MECHANIKAI

Patyrę prie radio Šepučių, dugnų, instrument' 
tams dėžutės ir gražaus apdirbimo darbas.

Galinti nusistatyti savo dies ir gauges.
18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS, 
201 Front St., Brooklyn.

Prisilaikykite USES Taisyklių.
(13)

BLEKIŲ METALO MECHANIKAI
Šėpų ir Sampelių Darytojai.

Įpratę Laipsniškam Darbui; 4 stalčių H- 
ling Cabinet—šėpų dėžių, jutrinų mechanlB* 
nw, metalinių rakandų ir tt.

Pokarinė proga visiem mechanikam
18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 Front St., Brooklyn 

Prisilaikykite USES Taisyklių.
(lt)



fipjtan Punlapis Laisve, Lithuanian Daily News Penktadienis, Sausio 14, 1944

Jie Dainuos ir Kalbės, Jus Pasilinksminsite, 
O Nauda Eis Lietuvos Žmonėms Pagelbėti

Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Anderson, dainuos koncerte-baliuje šio šeštadienio vakarą, PiL Kliube.

nuojantieji aidiečiai, kaip ir 
pritinka demokratijos mylėto
jams ir fašizmo priešams, pa- 
švęs savo laiką šio šeštadienio 
vakarą dainomis pagelbėti Lie
tuvos žmonėms, o mums su
teikti mielų lietuviškų ir ati
tinkamu momentui kitu dainų 
programą.

Vakaras yra rengiamas už-

darbini pluošto dolerinių, už 
kurias bus supirkta ir tuojau 
pasiųsta svarbiausių reikmenų 
Lietuvos partizanams, lietuviš
kiem Raudonosios Armijos pul
kam ir lietuviams vaikučiams 
So v i etų Sąj u n goj e.

Ta šauni ir smagi pramo
ga, rengiama didžiam tikslui, 
įvyks jau šio šešta 
karą, sausio 15-tą,

Amerikos Piliečių Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne. Pradžia 7 vai. įžanga tik 
50 c.

laisvinimą ir apie naujausius 
svarbius įvykius. O po progra
mos bus šokiai.

Daugiau Aukų Nacionaliam 
Karo Fondui

Pabaigoje Nacionalio Karo Į 
Fondo vajaus dar buvo grą
žintos paskiausios aukų rinki-

jusiu vardai nebuvo pirmiau 
paskelbti. Jie skelbiami čionai:

Leo Jakštas surinko $3. Per 
jį aukojo Joe Byron, Anast. 
Milašienė ii1 Leonas Milašius 
po $1.

M. Dobinis pridavė $3. Per 
jį aukojo Mrs. Cedronas, Mrs. 
Samuel ir A. Dobinienė po $1.

Frances Pakalniškienė pri
davė $12. Aukojo Frances- 
Nick Pakalniškiai ir R. Rapp 
po $5, Anne Yakštis $2.

A. Mureika pridavė $2. Au
kojo K. Grybas ir A. Balčiūnas 
po $1. .

Antanas Romokaytis iš Can
ton, 111., atsiuntė $2.

J. Skiparis iš Bayonne, N. J., 
pridavė $6. Aukojo: J. Skipa-

aukotojų-sveikintojų sąraše bu
vo pažymėta, kad K. Depsas 
aukojo $5. Turėjo būti $10. 
Kadangi dd. Depsai aukojo du 

I sykiu po penkinę, tai aukų su-
Daugelis iš čia skelbtų yra Į rašinėtojai, matyt, per neapsi- 

aukoję ir per kitus aukų rin- žiūrėjimą, tebuvo užžymėję 
kūjus, taipgi masinėse pramo- tik $5, kuomet turėjo būti pa- 
gose, tad jų tos kitos aukos 
buvo ir paskelbtos aukojusių 
pramogose sąrašuose arba to 
rinkėjo Atskaitą paskelbus.

čia 
seniau 
aukų, 
s lems
dėkingas. 

Nacionalio Karo Fondo

skelbiamiems ir visiems 
paskelbtiems r i n k ė j a m s 
taipgi visiems aukavu- 
komitetas yra didžiai

Papildymas
Tuojau po Deni. Liet. Suva

žiavimo Laisvoje paskelbtame

žymėta $10.

f

CPŠJ csf-či

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-G868

VALANDOS: 
9 12 ryte 
1—8 vakare
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Be Aido Choro, programoje 
girdėsime solistę Adelę Nami- 
kaitę, duetistus Petrą Gra
bauską ir Aleką Veličką. An- 

>nio va-| tanas Bimba pasakys prakal-
Lictuvių bą apie artėjantį Lietuvos iš- į

Brooklyno demokratinių lie
tuvių organizacijos kviečia vi
sus lietuvius atsilankyti, kartu 
su jų nariais smagiai ir nau
dingai praleisti vakarą Lietu
vos žmonių naudai.

N. K.

Dobrow ir J. 
Kiti p ei’ jį au- 
paskelbti lap-

CHARLES’
UP-TO-DATE g

BARBER SHOP I
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn

GERAI PATYRĘ BARBERIAI f

Savininkas
Kainos

Literatūros Draugijos 
Nariams Proga Būti 

Konferencijoj

Mirė Advokatas Tom 
Catalano

Niekam nekenkia daugiau 
žinoti. Ir niekad mes nežino-I 
me perdaug, ypatingai apie 
savo organizacijas.

Lietuviu Literatūros Drau-1 4-
gijos nariams yra proga pla-. darbavosi 
čiau susipažinti su savo orga
nizacijos veikimu visoje šioje 
apylinkėje. Konferencijon vi- 
suomet yra kviečiami ir kiti 
nariai, ne vien delegatai, bet 
ne visada tenka dalyvauti dėl 
tolumo, ši konferencija įvyks
ta Brooklyne, Laisvės salėje, 
419 Lorimer St., tad visiems 
mums patogu nueiti-nuvažiuo- 
ti. Įvyks šį sekmadienį, sausio 
16-tą. Prasidės 10 vai. ryto ir 
tęsis gerokai į popietį, o nuo 
3 vai. įvyks moterų pasitari
mas. N-s.

Sausio 12 d. mirė advoka
tas Tom Catalano. Dar buvo 
jaunas, vos tik 33 metų, uo
lus darbuotojas CIO unijoje ir 
Amerikos Darbo Partijos pro
gresyvių pusėje.

Catalano daug 
aike rinkimų už 
kandidatus ir pa- 
kad būtu išrink- 
Cacchione į coun-

E. Browderio Raportas 
Akstiną Pagalvoti Apie 

Mūsų Veikimą

Janiūnas. Po 50c: St. Scpley, 
H. L. Snarke, J. Jurkevičius. 
Po 25c: J. Urbonas, P. Muzi- 
kevičiene.

A. Balčiūnas viso pridavė 
$37. Aukojo: J. Urbaitis $5. J. 
Dobrow $3. A 
Velička po $1. 
kojų šie j i buvo 
kričio 23-čią.

Geo. Warrison surinko $17. 
Aukojo: G. Wareson $5. Po 
$1 : J. Grubis, A. Grubis, Li- 
sajus. Kitų vardai neminima.

J. Vaivada iš Rochester, N. 
Y., aukojo $5.

Anastazija Buknienė prida
vė $6. Aukojo: LDS Builders 
—200 kuopa $5, A. Buknienė

gyveni-1 $1.
atsiminti į Petras Vaznis pridavė $3.

sutikti, jeigu jūsų neįtikins, 
bet svarbu žinoti ir pagalvoti, 
palyginti su esamais 
mo faktais, taipgi
palyginimui su gyvenimo išva-j Aukojo: Peter, Carolyn ir Ol-
domis ateityje. L. K. N. ga Wagnis po $1.

ei Įmanus.
Pastaruoju laiku advokatas 

Catalano daug darbavosi šio
je op,v linkėję dėl suorganiza-

no A.L.B. Kliubo iš progre
sų narių.
Advokatas Catalano gyveno 
savo raštinę užlaikė Knic- 
rbocker Avė. ir kampas

Catalano kūnas pašarvotas 
laidotuvių direktoriaus Blasius 
koplyčioje, Knickerbocker ir

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

| 337 UNION AVENUE
?. BROOKLYN, N. Y.
l: Tel. STagg 2-0783
? NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

i

I

LAISVE ANT
TIMES SQUARE

Dienraštį Laisvę galite 
nusipirkti New Yorke ant 
Times Square, ant kampo 
W. 42nd St. ir 7th Avė. 
Prie Grant Bar & Grill. 
Apie blokas nuo Stanley 
Teatro.

M. Stakovas.

Sirgineja
Juozas Stanaitis, Laisvės kai

mynas, gyvenąs 393 Lorimer 
St., serga jau apie 5 savaitės 
laiko. Randasi namie, po gy
dytojo priežiūra.

P. Š.

LAISVES SUVAŽIAVIMAS IR
e
E

BANKIETAS
BUS PIRMAS DIDELIS DALYKAS 1944 METAIS

Įvyks Sausio-January 30
Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto.

Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

BUS GRAND PARADISE SALESE

C

k

K

fc
Įc
c

c

K3

318 Grand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn

Bus gera vakarienė, puiki programa ir šokiai.
Įžanga: Bankietui $2.25; vien tik šokiam — 55c

valdžios taksai įskaityti

PRAŠOME IŠ ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS
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Madison Square Cardone 
pirmadienį pasakytoji Brow
derio prakalba buvo viena iš 
tų, kurios sukelia galvoseną ir 
diskusijas — labai daug nau
jo, ir daug seno naujuose rū
buose. Einame iš mitingo ir 
diskusuojame. Pasirodo, kad, 
no visi vienaip supratome vie
nos ar kitos frazes reikšmę, 
no visi vienodai nugirdome, 
nors labai klausėmės. Ir nepa
prastai apsidžiaugėm, kada, 
išeinant iš mitingo, pamatėm ! 
prakalbą atspausdintą Daily i 
Workeryje, 1 1-tos laidoje.

Dar daugiau apsidžiaugė
me, kada pamatėm pranešimą, 
jog toji kalba, Browderio pa
ruoštas raportas Komunistui 
plenumui ir to plenumo užgir- 

išspausdintas 
laidoje The 
laidoje tilpo

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE B

tas, visas bus 
šio sekmadienio 
Worker; U-tos 
tik sutrauka.

Patarčiau kiekvienam užsi
sakyti iš anksto po kopiją pas 
susiedijos “standkyperį,” ka
dangi raporte iškelti klausi
mai liečia kiekvieną demokra
tiniai nusistačiusį žmogų,
vien komunistų vidujinius or
ganizacijos reikalus. Gal kai 
kas jums nepatiks. Galite ne-

! MASPETH, N. Y
Linksmas, meliodingas judis 
meilės ir gyvenimo ant di

delio kolektyvio ūkio. Tai šir
dis Sovietinės Ukrainos, užval
dytas :

iš

“Country Bride
(Kaimo Nuotaka)

Muzikos motyvai Dunayevs- 
kio. Tas judis bus rodomas 16 
d. sausio (Jan. 16th), 56-58 
61 st St., Maspeth, N. Y. Pra
džia 6 :30 vai. vakaro.

Labai gražus ir turiningas 
paveikslas. Parodo daug mies
tų, pramonių ir daug dalykų 
iš gyvenimo Sovietų Sąjungoje.

(11-12)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys merginai. 

Sąlygos prieinamos. Dėl daugiau in
formacijų kreipkitės nuo 9 vai. ryto 
iki 4:30 po piet po antrašu 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. Arba te- 
lefonuokite: STagg 2-3879.

(10-11)

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
?Zrs/ in her heart- Jirst in Quality

ne
282 Union Ave,

Į
k

Nn. 120 Lady . ffolh 
Crosby. Identical 
deUghs I4K gold $1A A00

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 3®

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

'LITU AMIGA SQUARE RESTAURANT |
| Stanley Rutkūnas
I SAVININKAS BROOKLYN

* * •

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne |
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir J

legalėse šventėse $
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių $

Tel. EVergreen 4-9G12

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

No. osb,
^thfor

No. 070, Lady Crosby. Charm
ing pair of 14K gold rings io 
matched designs. Fine dia» 

‘ in the engagement ring.

Both Rings for

No, ioo; Lady'l 
Crosby. Unique 
in style, excep
tional in quality. 
This lovely pair 
of rings in 14K 
gold. Superbly 
brilliant dia- 
month

Both for

*85®°

All "Lady Crosby’ Ensembles 
įn Attractive Presentation Box

All DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys Jums daiktą.

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

TeL BTaffK 2-2171 ATDARA VAKA




