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Pavėlavome, Bet Padarėme. 
Po Didžiojo Bazaro.
Ką Dabar Darysime? 
Dvi Greitos Kampanijos. 
Reikia Aparato.

Rašo A. BIMBA

Šį sykį neišdegė taip, kaip 
planavom, žurnalo šviesos šių 
metų pirmas numeris išėjo po
rą savaičių pavėluotas. Bet jau 
gatavas ir tuojau Lietuvių Li
teratūros Draugijos nariai

Planavome išleisti anksti, 
laiku. Bet prisiėjo susidurti su 
techniškais keblumais. Visur 
technikų stoka, visur darbų 
daug. Apdarytuvėje žurnalas 
išgulėjo porą savaičių.

LLD nariams svarbu žinoti, 
kad šių metų knyga “Lietuva 
Ugnyje” smarkiai daroma. 
Planuojame turėti gatavą apie 
gegužės mėnesį.

Bet kaip su narinių duoklių 
mokėjimu ?

Reikia pasakyti, kad neina 
taip, kaip turėtų eiti.

Ko laukiate, draugai? Juk 
vis tiek reikės pasimokėti?

Geriau anksčiau, negu vė
liau.

Laisvės trijų dienų bazaras 
jau praūžė. Tai buvo nepa
prastai gyvas, smagus ir dide
lis bazaras. Dienraščiui duos 
nemažai finansinės naudos.

Bazaras šiemet įvyko dide
lėje, puošnioje ir brangioje 
salėje, bet apsimokėjo, žmo
nės jautėsi ramiau ir smagiau, 
daug liuosiau galėjo pasisuki
nėti ir apsidairyti.
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žinau, kaip pavargo mūsų 
darbščios, geros gaspadinės ir 
įvairių tikietų pardavinėtojai 
bei draugai už baro. Buvo to
kių, kurie darbavosi visus tris 
vakarus. Viena draugė man 
sakė sekmadienio vakar: ži
nai, jau pavargau...

Nesistebiu, buvo pavargu- - . . .
sios visos, taip darbavosi, kaip Į duojamais jugoslavų parti- 
ši draugė. | zanais sėkmingai atakavo

O atlyginimą visi ir visos ap-! vokiečius strateginėje salo- 
turėjo tiktai vieną: Laisvės Ije Hvare netoli Jugoslavi- 
bendrovės direktorių ir štabo į jos krantų.
šiltą ir nuoširdžią padėką. I Mūšyje dėl Vrbovskos

--------  kaimo amerikiečiai ir par-
žinoma, šis Laisvės bazaras | tizanai sužeidė nacių ko- 

buvo visų pirma tiktai Brook-lmandierių ir padarė jiems 
lyno ir artimųjų kolonijų sąju- j didelių nuostolių.
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Chicaga turi savo proble-j ai i i - • * i v • 
mas. Ten jiems rūpi dienraščio Į Anglį] Laklinai Ardo NaClŲ 
Vilnies palaikymas. Jie, ma-' LėktUVŲ Aikštes FraHcijOj 
tyt, neužilgo pradės ruoštis 
prie savo suvažiavimo, kuris, 
paprastai, įvyksta gegužės 
pradžioje.

Tau tarpu prieš mus visus, 
prieš visus lietuvius visų kolo
nijų, stovi dvi didelės kampa
nijos, būtent: Raudonojo Kry
žiaus vajus ir Lietuvos žmo
nėms teikimas pagalbos.

Kovo mėnesis yra Raudono
jo Kryžiaus vajaus mėnesis. 
Visi tą vajų turime paremti, 
doleriu kitu prisidėti.

Nei tėvas, nei motina, nei 
brolis, nei sesuo Italijoj, ar 
Afrikoje, ar kur nors ant to
limos salos, nepasieks ir nepa
guos mūsų jaunųjų kovotojų. 
Raudonasis Kryžius atstovauja 
juos visus: ir tėvą, ir motiną, 
ir brolį, ir sesutę, ir žmoną, ir 
mylimąją.

Džiugu, kad vis smarkiau 
išsijudina darbas pasiuntimui 
medžiaginės paramos Lietuvos 
žmonėms. Ateina daugiau dra
panų, pundelių ir pinigų.

Jau rašiau, kad trečias do
vanų siuntinys užbaigtas ir iš
eis. Griebiamės už ruošinio 
ketvirto siuntinio.

žinote, kad paruošimas 
siuntinio’ yra didelis ir gana 
ilgas darbas. Ir dabar pradėję 
ruošti, jeigu padarysime su 
gegužės pirma diena, kaip kad

(Tąsa 5-me pusi.)

London. — Grupė Jung
tim Valstijų kovūnų drau
ge su maršalo Tito koman-
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Anglai-Amerikiečiai 
Atmušė Dar Kelias 

Nacių Atakas
Alžyras, kovo 7. —Anzio 

srityje, arti Cisternos, į 
pietus nuo Romos vokiečiai 
padarė dvi naujas atakas 
prieš amerikiečius. Priešų 
atakos greitai buvo atmuš
tos atgal. Cassino fronte, 
toliau į pietus, atakavusie
ji hitlerininkai taipgi liko 
atremti.

Rytiniame fronte vokie
čiai puolė pozicijas Aštun
tosios anglų armijos, bet 
tapo atmesti atgal.

Smarkūs lietūs vakarinė
je Italijoje, Anzio ir Cassi
no frontuose, trukdė karo 
veiksmus, ypač anglų- 
amerikiečių lėktuvų žy
gius. Talkininkų lėktuvai, 
tačiaus, įkandžiai bombar
davo nacius į šiaurius nuo 
Romos.

AMERIKIEČIAI SYKIU 
SU TITO MUŠA 

VOKIEČIUS

London, kovo 7. — Skait
lingi anglų bombane.šiai ir 
lėktuvai kovotojai vėl ata
kavo vokiečių orlaivių aik
štes Paryžiaus srityje ir 
bombardavo karinius punk
tus vakarinėje Vokietijoje.

UŽKERTAMA, KELIAI JAPO
NŲ PASTIPRINIMAMS

Japonijos radijas skun
dėsi, kad Amerikos laivy
nas ir oro jėgos beveik už
darė siuntimą pastiprinimų 
japonams salose pietiniai- 
vakarinėje Ramiojo (Paci- 
fiko) Vandenyno srityje.

Japonų radijas sakė, jog 
dabar tiktai nakties laiku 
ir mažais mediniais laivu- 
kais jie tegali pasiųsti šiek 
tiek reikmenų bei naujų 
jėgų saviškiams tose salose.

Chinai ir Amerikiečiai 
Žudo Apsuptus

Burma, kovo 7. — Ame
rikiečiai ir jų išlavinti chi- 
nai neatlaidžiai naikina 2,- 
000 apsuptų, bet nepasiduo
dančių japonų šiaurinėje 
Burmoje, Walawbum sri- 
tyj.

Sovietai Perkirto Svarbųjį Naciams 
Odessos-Lvovo Gelžkelį Ilgu Ruožtu

° atakos prieš vokiečius 176 Nacių Lėktuvus
TIES NARVA

NAUJAS SOVIETŲ OFENSY 
VAS UKRAINOJE

Berlyno radijas sakė, kad 
Sovietai pradėjo ir antrą 
ofensyvą pietinėje Ukrai
noje 130 mylių ilgio frontu 
į pietų vakarus nuo Krivoj 
Rogo ir Kirovogrado.

Amerikos Kovūnai 
Žygiuoja Pirmyn 
los Negros Saloj
Australija, kovo

Jungtinių Valstijų kariuo
menė nubloškė japonus dar 
toliau nuo amerikiečių už
imtos Momote lėktuvų sto
vyklos Los Negros saloj, 
Admiraltijos salyne, ir 
mė iš priešų šiaurinį 
salos kampą.

Amerikos lakūnai 
kartotinai bombardavo
ponų tvirtumą ir jų laivy
no stovyklą Rabaulą, New 
Britain saloje.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas paskyrė sek
madienį geg. 21 kaipo ofi- 
cialę “I Am am American 
Day” — “Aš Esu Ameri
kietis Dieną”.

Prezidentas ragino ruoš
ti tą dieną susirinkimus ir 
tinkamas viešas apeigas, 
“kad padėti čiagimiams ir 
natūralizuotiems piliečiams 
geriau suprasti didžias tei
ses ir atsakomybes, kaipo 
mūsų demokratijos pilie- 
V • J, cių. c

Anglai-Amerikiečiai Nori 
Nuolataus Sov. Ofensyvo
Alžyras. — Anglų-ame

rikiečių komanda bijo, kad 
lietūs ir abelnai blogas oras 
sovietiniame fronte neap- 
stabdytų Raudonosios Ar
mijos ofensyvų prieš vokie
čius. Nes tuomet dar pa
sunkėtų talkininkams kova 
prieš nacius Italijoje.

Romos Partizanai Paliuosavo 
Nuo Nacių 3 Socialistus

Neapolis. — Italai parti
zanai užklupo nacių kalėji
mą Reginacoeli Romoje ir 
išlaisvino tris socialistus.

Sausio 10 d. vokiečiai su
šaudė tris italus tame kalė
jime. Italų partizanai po to 
bombomis sudaužė vokiečių 
automobilį prie kalėjimo 
vartų, užmušdami visus au
tomobilyje buvusius nacius.

Naujausiomis žiniomis, 
Sovietai per tris dienas nu
kovė 20,000 nacių mūšiuose 
linkui Odessos - Lvovo ge
ležinkelio.

Raudon. Armija Užmušė 15,000 
Nacių, Suėmė 3,000; Grūmoja 
Gelžkelių Mazgui Tarnopoliui
London, kovo 7.—Pirmo- 
Ukrainos Raudonoji Ar

mija, komanduojama mar
šalo Žukovo, iškirto 
giau kaip 20 mylių svar
biausio naciams geležinke
lio, einančio iš Odessos per 
Lvovą į Varšavą. Raudon
armiečiai 200 mylių frontu 
per dieną nužygiavo iki 19 
mylių pirmyn; atvadavo 
nuo vokiečių dar septynias 
geležinkelio stotis, užėmė 
Tarnopolio provincijos ap
skričių miestus Zbaražą, 
Višnevecą, Lanovcy ir No
voje Selo, du Kamenec-Po- 
dolsko gubernijos apskričių 
miestuš ir dar 200 gyvena
mųjų vietų.

(Lvovas ir Tarnopolis y- 
ra Vakarų Ukrainoje, ku
rią iki 1939 m. rudens Len
kija valdė.)

Per dvi dięųas rąudųn-. 
armiečiai šiame fronte nu
kovė virš 15,000 hitlerinin
kų, paėmė nelaisvėn 3,000; 
sunaikino 203 nacių tankus, 
250 kanuolių, 407 minosvai
džius, daugiau kaip 600 
kulkosvaidžių, 2,000 auto-

AMERIKA PASIUNTĖ TAL 
KININKAMS 28,000

LĖKTUVŲ PER 3 METUS
Washington.— Nuo 1941 

m. kovo -mėnesio iki 1944 
m. sausio Jungtinės Valsti
jos pastatė 150,000 lėktuvų. 
Iš to skaičiaus jos pasiun
tė apie 28,000 lėktuvų savo 
talkininkams, 122,000 pasi
liko sau, kaip pranešė L. 
T. Crowley, ekonominis A- 
merikos administratorius 

užsienių reikalais.
Sovietų Sąjungai teko 7,- 

800 iš tų amerikinių lėktu
vų 4,000 lėktuvų pasiųsta 
talkininkų jėgoms Ramiojo 
Vandenyno ir Tolimųjų 
Rytų srityse, o 16,000 lėk
tuvų į' visas kitas mūšių ir 
pratimų sritis užsieniuose.

“Anglai ir rusai patys 
pasistato daugumą lėktuvų,

Suomija, Girdi, Atsakius 
Į Sovietų Sąlygas

Stockholm, kovo 7. —Ne
oficialiai pranešama, kad 
Suomijos valdžia jau pa
siuntus Maskvai atsakymą 
į Sovietų pasiūlymus dėlei 
taikos. Atsakymo turinys 
dar neskelbiamas.

Kitas pranešimas teigia, 
kad neužilgo vyksiąs Mas
kvon dr. Paasikivi, buvęs 
Suomijos ministeris pirmi
ninkas, tartis apie karo 
baubas tarp suomių ir 
vietų.

pa-
So-

mobilių ir vežimų, ir pa
grobė 120 vokiečių tankų, 
202 kanuoles, 210 minosvai
džių, vieną šarvuotą trau
kinį, virš 1,000 trokų ir au
tomobilių, 23 sandėlius a- 
municijos ir kitų reikmenų.

Sovietų perkirstas Odes
sos - Lvovo dvibėgis (dvie
jų porų relių) geležinkelis 
buvo vienintelis praktiškas 
naciam kelias iš vidurinės 
Europos pristatyt vokie
čiams pastiprinimų pieti
niame Ukrainos kampe ar
ba reikale pasitraukt iš to 
kampo.

Užėmę Zbaražą, Šepetov- 
kos - Tarnopolio geležinke
lio stotį, raudonarmiečiai 
dabar yra jau tik 11 mylių 
nuo paties Tarnopolio, pen
kių geležinkelių mazgo. O 
Lvovo-Odessos geležinkelio 
linijoje, jie. prakirtojo my
lių spragą tarp Voločisko 
ir Narkeviči.

Nuo atvaduotų Narkevi
či ir Voitovcy miestų Sovie
tam telieka tik 60 mylių i- 
ki vadinamo “senojo Ru
munijos rubežiaus.” 

kuriuos jie naudoja šiame 
kare,” sakė administrato
rius Crowley, pridurdamas, 
jog Sovietai gabiai kovoja 
gautais iš Amerikos lėktu
vais:

“Sovietų oro jėgos, nau
dojančios amerikinius lėk
tuvus, suteiktus Lend - 
Lease (paskolų) fondo lė
šomis, pilnai atlieka savo 
vaidmenį, ir laimi triuški
nančią viršenybę ore prieš 
nacius rytiniame fronte.”.

Apart gatavų lėktuvų, 
talkininkai gavo iš Jungti
nių Valstijų ir $1,600,000,- 
000 vertės orlaivių inžinų ir 
įvairių dalių per trejus me
tus.

Bądoglio Naravas dėl 
Laivų Sovietams

Neapolis. — Vienas Ita
lijos karaliaus ir premjero 
Bądoglio ministeris sakė, 
kad jeigu Amerika ir Ang
lija perves trečdalį Italijos 
laivų Sovietam, kaip prez. 
Rooseveltas pareiškė, -tai, 
girdi, visas premjero Ba- 
doglio kabinetas protestuo-. 
damas pasitrauksiąs iš 
džios.

val-

Naciai suėmė dar 
francūzus, jų priešus.

24

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė, puldama vokie
čius ties Narva, Estijoje, 
vienur nukovė 300 priešų, o 
kitur supliekė 1,000 nacių 
ir išblaškė jų likučius.

Bus Bloga Suomijai 
Jeigu Ji Dar Nesitai 

kys, Sako Pravda
Maskva.— Suomijos val

dovai daro karčią klaidą, 
jeigu žmoniškus Sovietų 
pasiūlymus dėlei taikos jie 
laiko Sovietų silpnybe, rašo 
Pravda, Komunistų Parti
jos laikraštis. Jei Suomija 
nepasinaudos tais Sovietų 
pasiūlymais, ir nepasi
trauks iš Hitlerio karo, tai 
susilauks tokio negarbingo 
likimo, kaip ir naciai.

Viena iš Sovietų-pasiūly
tų taikos sąlygų yra, kad 
suomiai turi internuot vo
kiečių kariuomenę. Suomių 
fašistų spauda sako, kad jų 
internavimas tai būtu išda
vystė prieš Vokietiją.

“Bet juk suomių spauda 
per mėnesių mėnesius tvir
tino, kad Suomija pati ve
danti savo karą, taigi ji ne
turėtų naudot šio argumen
to apie išdavystę prieš na
cius,” kaip pastebi Pravda:

“Tik juoktis tegalima' iš 
suomių spaudos pasakoji
mų, kad jie nusikals išda
vyste prieš Vokietiją, jeigu 
internuos vokiečių karius. 
Suomiai pervėlai apsidairė. 
Nes jau pati Suomija buvo 
pakėlus klausimą dėlei savo 
pasitraukimo iš karo. Pa
tys suomiai siūlėsi atvykti 
Maskvon galutinoms taikos 
deryboms. O juk Suomijos 
pasitraukimas iš karo tai 
būtų kuo didžiausia išdavy
stė prieš Vokietiją.”

(Sovietai
miams padėt nuginkluot ir 
internuot nacius, jeigu pa
tys suomiai nepajėgtų to 
padaryti.)

Sovietai Sunaikino Vokiečiu 
Submarine ir Du Laivu

Maskva. — Sovietinės jė
gos nuskandino nacių sub- 
mariną Barents Jūroje ir 
pasiuntė dugnan priešų 
krovinių laivą, 1,500 tonų, 
Suomijos Įlankoje, kur 
taipgi nuskandino fašistų 
sargybos laivuką.

nuvyko Ju-
tariasi su

jugoslavų

Maskva. — Kariniai So
vietų pasiuntiniai su gene
rolu Kornejevu 
gosią vi j on ir 
maršalu Tito, 
partizanų vadu

I Žygyj prieš Berlyną 
Amerikiečiai Nušovė

London kovo 7. — Va
kar dienos laiku bent 800 
Amerikos bombanešių ir 
tiek pat lengvųjų lėktuvų 
sprogdino, degino ir apšau
dė karinius fabrikus, lėk
tuvų aikštes ir kitus įren
gimus Berlyno srityje, su- 

i keldami didžius gaisrus ir
I milžiniškas e k s p 1 o zijas. 
Nacių lėktuvai pasitiko a- 
merikiečius už 100 mylių į 
vakarus nuo Berlyno. Per 
įtūžusias kautynes ore ta- 
po nušauta 176 vokiečių 
lėktuvai; o amerikiečiai 
nustojo 68 bombanešių ir
II lėktuvų kovotojų.

Amerikos lakūnai nume
tė daugiau kaip 2,000 tonų 
sprogstamųjų ir gaisrinių 
bombų į karinius taikinius 
Berlyno apylinkėje.

MILIŪNAI ITALU 
STREIKUOJA PRIES 

HITLERININKUS
Europiniai radijai prane

šė, jog Milane, Genoa, Turi
ne ir kituose fašistų valdo
muose miestuose šiaurinėje 
Italijoje streikuoja bent še
ši milionai italų darbininkų 
prieš hitlerininkus.

Romos juodmarškinių 
valdžia pripažino, jog smar
kiai ir plačiai veikia parti
zanai prieš ją ir prieš na
cius.

Darbininkai audringai 
demonstruoja prieš rekru- 
tavimą miliono italų j vers
tinus darbus Vokietijoj# 
Per demonstraciją ir kau
tynes Milano gatvėse tapo 
užmuštas ir to miesto vice- 
majoras.

Be kitko taip užstreikuo- 
ta gatvekariai, kad net 
aukšti fašistų oficieriai pa
tys mėgina vairuoti gatve- 
karius.

Florence mieste streikie- 
riai užsibarikadavo fabri
kuose ir kovėsi su kariuo
mene ir policija. Per susi
kirtimus Genoa ir Turino 
miestuose užmušta 44 as
menys iš abiejų pusių.

NACIAI BĖGĄ Iš 
ESTUOS 

Stockholm, kovo 7. — Ci
viliai naciai valdininkai 
nuolat kraustosi iš Tallinno 
ir kitų Estijos miestų, kaip 
pranešama iš Suomijos.

Jie kupinais trokais ga
benasi įvairius (iš gyvento
jų išplėštus) daiktus. B
Sovietai Vėl Bombarda

vo Suomiją
Stockholm, kovo 7. -Bū- 

rys Sovietų bombanešių va-; 
kar du kartu atakavo Šuo? 
mijos uostamiestį Kotką. 
Diena pirmiau sovietiniai 
lakūnai bombardavo gele
žinkelius ir kitus susisieki
mus šiaurinėje Suomijoje.
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Kovo Aštuntoji
Šiandien Moterų Tarptautinė Diena— 

šiandien Kovo Aštuntoji. Ja žmonija 
mini audroje tokio karo, kokio pasaulis 
dar nebuvo matęs. Ne visur moterys ga
lės susirinkti ir apsvarstyti savo reika
lus. Vokietijoje ir nacių okupuotuose bei 
pavergtuose kraštuose tik gal slaptai 
mažais būreliais susipratusios moterys 
galės susirinkti ir pasitarti.

Amerikoje, Anglijoj, Sovietų Sąjun
goje viešpatauja susirinkimo laisve ir 
todėl įvyksta daug masinių susirinkimų. 
Tačiau ir tuose laisvuose kraštuose karo 
sąlygos paveikia ir mitingai nebus nei 
taip skaitlingi, nei tiek daug jų, kaip 
būdavo prieš karą. Šiandien visas mo
teris, visą žmoniją dominuoja viena 
mintis ir vienas tikslas: laimėti karą ir 
nušluoti fašizmą. Tam vyriausiam tiks
lui, aišku, bus pašvęsta visi Tarptauti
nės Moterų Dienos minėjimai.

turime atlaikyti naminį frontą politi
niai, kad išlaikyti tautinę vienybę, 
Roosevelto vadovybėje. Tiktai taip mes 
galėsime atlikti savo pareigas ir išlai
kyti pasitikėjimą savo pavergtų, kovo
jančių sesučių daugelio kraštų aplinkui 
pasaulį.”

Tarptautinė Moterų Diena gimė Ame
rikoje prieš 36 metus—ir gimė New 
Yorko rytinėje miesto dalyje, tarpe 
vargšų ir biedniokų. Todėl jos obalsiai 
visuomet buvo kovingi obalsiai — už 
moterų teises ir lygybę, už trumpesnes 
darbo valandas, už lygų apmokėjimą už 
darbą, prieš terorą ir brutališkumą, 
prieš vaikų darbą ir išnaudojimą nepil
namečių.

Šiuos obalsius karas pamainė vienu, 
bendru visoms tautoms, visiems laisvės 
trokštantiems žmonėms — pergalė prieš 
fašizmą!

Lai gyvuoja Moterų Tarptautinė Die
na!

Lai gyvuoja kovingos moterys visam 
pasaulyje!

“Mirties Karnivalas”
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Kas Ką Rašo ir Sako

Iš tolimo Uruguajaus parlamento na
rė komunistų veikėja Julia Arevalo sa
ko: “ši moterų diena yra bendras mo
terų pasiržymas sunaikinti fašizmą, už
tikrinti demokratijos gyvavimą ir su
kurti teisingesnį ir žmoniškesnį pasau
lį. Sovietų, Chinijos, Amerikos ir Bri-

• tanijos sesutes — mes einame išvien su 
jumis. Mes prisidedame prie laimėjimo 
karo prieš nacius. Mes esame apsivieni- 
jusios kaip niekados pirmiau sustiprin
ti demokratinius principus, kad laimėjus 
mūsų teises, kad įsteigus teisingesnį pa
saulį ir sukūrus brolišką taiką tarpe 
laisvų tautų.”

Šios kovingos moteriškės balsas, be a- 
bejonės, yra balsas visų Centralinės 
Amerikos ir Pietų Amerikos moterų. 
Nors jų sūnūs nekariauja, bet ir jų šir
dyse tas pats troškimas, tie patys ide
alai.

Kita moterų veikėja ir kovotoja, Eli
zabeth Gurley Flynn, pilnai išreiškia as
piracijas šio krašto moterų, kai ji sako: 

| “Tarptautinės Moterų Dienos proga, 
mes, Amerikos moterys, kurios šią die-

-
ną paaukojome savo pasaulio sesutėms, 
turime savęs pasiklausti: Ar atliekame 
savo pareigas — ar atliekame užtenka
mai jų? Mes, kurios esame palyginamai 
saugios nuo karo naikinimo, turime 
darbuotis sunkiau, aukoti daugiau, pa
gelbėti kitiems daugiau, nes mes galime 
tatai padaryti, šis karas mums reiškia 
tą patį, kaip ir kitoms moterims, būtent, 
mūsų laisvę. Mūsų sovietinės sesutės 
persergsti mus, kad ‘fašizmas yra įnir
tingiausias moterų priešas.’ Mes turime 
susiorganizuoti politiniai 1944 metams 
prieš tas jėgas čionai, kurios pasimoju- 
3ios sunaikinti mūsų karinę programą. 
Mes moterys galime būti didelė pajėga 
padėti mūsų kraštui pravesti Teherano 
sutartį — pirma laimėti karą, o paskui 
įsteigti teisingą ir pastovią taiką pa
saulyje. Mes turime parūpinti medžiagi
nių reikmenų mūsų kovotojams. Mes

Baisu ir pamislyti, kiek čia Ameriko
je yra karo pastangų trukdytojų, są
moningų ar nesąmoningų tarnų fašiz
mui ir Hitleriui. Štai išleistas protestas 
arba atsišaukimas prieš Amerikos la
kūnų žygius Vokietijoje. Aštriausiais 
žodžiais pasmerkiamas bombardavimas 
iš oro Vokietijos miestų. Visi tie mūsų 
kovūnų žygiai vadinami “mirties karni- 
valu.”

Protestą pasirašo 28 kunigai ir šiaip 
nusivylę ir nusmukę politikeiriai. Jie at
sišaukia į krikščionis prieš Ameriką!

O jie patys vadinas amerikiečiais! 
Juk tai bjaurus, atviras bernavimas Hit
leriui. Tokios propagandos už hitlerizmą 
Hitleris nebūtų galėjęs nusipirkti už jo
kius pinigus.

Mūsų komercinė spauda, žinoma, tą 
atsišaukimą plačiai paskleidė ir radijo 
komentatoriai taipgi išgarsino. Kiek 
tamsių žmonių bus tuo atsišaukimu su- 
demoralizuota, kiek daugiau amerikie
čių turės žūti karo frontuose dėlei to 
atsišaukimo, tai sunku ir beapskaičiuo- 
ti!

•Toks ištižimas, toks nepaisymas karo 
pastangų, toks leidimas visokiems niek
šams karo mašinon mėtyti akmenis!

Ko tiems kunigams, kaip Fosdick ir 
Chalmers, gaila? Jiems gaila vokiečių. 
Jie už juos gailias ašaras lieja. Bet kas 
pradėjo bombardavimą miestų? Vokie
čiai! Kur tada buvo šitie kunigai? Ne
gaila jiems buvo Anglijos ir Sovietų Są
jungos žmonių, o staiga jų krikščioniš
kos širdys sutirpo, kai dabar vokiečiams 
užmokama tuo patim. Dar niekur šitie 
ponai nėra užprotestavę prieš vokiečių 
barbariąkus darbus okupuotuose kraš
tuose, prieš jų žmogžudystes, atliktas 
Sovietų teritorijoje. Dabar jiems pagai
lo vokiečių miestų, nes, girdi, bombos 
neišskiria nei vaikų nei motinų. Tiesa, 
bet šis karas yra karas iki mirties—vi
sos priemonės, kurios reikalingos jo 
greičiausiam laimėjimui, yra pateisina
mos. Juo ilgiau jis tęsiasi, tuo daugiau 
žūsta vaikų ir moterų — ir daf tų kraš
tų, kurie nesurengė šio karo, kurie ta
po užpulti vokiškųjų barbarų ir paverg-

t >
Ir jeigu nors dienai karas bus su

trumpintas bombardavimu Vokietijos 
miestų, tai tegul bombardavimas eina 
dieną ir naktį, tegul į pelenus ir griuvė
sius virsta Vokietijos dirbtuvės ir fab
rikai. O kad bombardavimas karą trum
pina, tai negali būti jokios abejonės. Už 
tai taip cypia naciai. Tik todėl, kad na
ciams nori padėti, kaip audra visuose 
kampuose kyla jųjų agentai ir alasavo- 
ja prieš bombardavimą.

APIE LENKIŠKĄ 
PONSTVĄ.

Chicagos dienraštis Vil
nis (vas. 29 d.) šitaip api
budina Lenkijos imperialis
tinius ponus, kuriuos gana 
teisingai pavadina ”burbo- 
nais”:

Burbonai yra ta žmonių 
veislė, kuri nieko neužmiršta 
ir nieko neišmoksta. Lenkų 
tremtinė valdžia priklaus? 
tai burbonų veislei.

Po premiero Churchill o 
kalbos parlamente, Račkevi- 
čius ir Mikolajčikas prabilo, 
kad jie neatsisako nuo savo 
senų rubežių, kad Lvovas ir 
Vilnius turįs jiems priklau
syti; žodžiu, viskas turi pa
silikti po senovei.

Lenkų armijos laikraštis 
Artimuose Rytuose rašė: 
“Mes nuo nieko neatsisako
me ir neatsisakysime. Mes 
niekuomet nesutiksime, kad 1 
Lenkija būtų mažesnė.”

Tai generolo Sosnovskio 1 
balsas, atseit, mirusio pil-j 
sudskinio režimo balsas, nes j

Sosnovskis yra Pilsudskio 
“įpėdinis.”

Tik vieną “koncesiją” len-1 
kų ponai sutinka padaryti. 
Jie sako, kad jų “požeminis 
judėjimas” kooperuosiąs su 
Raudonąja Armija!

Ačiū už loską! Ponai žada 
tą, ko jie neturi. Vakarų 
Ukrainoj ir Gudijoj, nėra to
kio partizanų judėjimo, kurį 
kontroliuotų lenkų tremtinė 
valdžia. Partizanų judėjimas 
yra .— ir labai stiprus, bet 
tą judėjimą sudaro Ukrainai 
ir gudai partizanai. Lenkų 
šlėktos ir dvarponiai negi da
lyvaus partizanų vedamose 
kovose.

Churchillas ir visi atsako- 
mingi Anglijos ir Amerikos 
veikėjai atkartotinai pasisa
kė už Curzono liniją. Tai yra 
natūralūs etnografinis rube- 
žius tarpe Sovietų Sąjungos 
ir busimosios Lenkijos.

Bet lenkų ponams su jokia 
logika nereikia skaitytis. Jie 
tebegyvena savo romantizmo 
miglose, toli toli nuo realių 
naujovinių sąlygų.

Detroito unijistai Raudonojo Kryžiaus patalpoje. Iš 
kaires Į dešinę: J. Thompson, karys Jose P. Tugab, jo 
brolis Emery ir Joe Twyman. Karys Tugab davė pantę 
kraujo. Jis yra tik sugrįžęs iš fronto, kur jis buvo sun
kiai sužeistas ir tiktai kraujo perleidimas jo gyvybę iš
gelbėjo. Dabar jis atsiteisė už tą brangią dovaną, pats 
duodamas savo kraujo kitam kuriam kariui gyvybę iš
gelbėti.

DARBININKŲ SVEIKATA

RACIONAVIMO ŽENKLELIAI 
IR NAUJIEJI ŽENKLAI

Kainų Administracijos įstai
ga pereitą savaitę pranešė, kad 
laike trijų savaičių nuo vasa
rio 27, .kada naujasis raciona
vimo ženklų planas įsigaliojo, 
iki kovo 20, kada užsibaigia 
terminas pirktis konservuotą 
maistą žaliais ženkleliais, “grą
žai” gali būti duodami 1-taško 
žali ženkleliai kartu su naujais 
ženklais, perkant .konservuotą 
maistą.

1-taško rudieji ženkleliai 
(mėsai-riebalams) anksčiau 
buvo vartojami “grąžai,” 
1-taško žalieji ženkleliai 
šiol nebuvo autorizuoti 
žos
tina leisti jų vartojimą 
trijų savaičių pereinamam pe
riode, kadangi kitokiu atveju 
naujieji ženklai nebūtų gerai 
išdalinti .kai kuriose apylinkė
se. Todėl kuriam laikui ir kai 
kuriose apylinkėse
yra reikalingi vieno taško 
dieji ir žalieji ženkleliai.

Laike šio trijų savaičių 
kotarpio, pereinant 
sios racionavimo 
prie suprastintos 
ženklų programos,
jam i du setai ženklų 
vuotam maistui ir du setai mė
sai-riebalams.
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Mėlynieji 10-taškų ženkle
liai A8, B8, C8 ir E8 Karo Ra- 
cionavimo Ketvirtoje Knygelė
je gali būti naudojami konser
vuotam maistui nuo vasario 27 
d. iki gegužės 20d. žaliųjų 
ženklelių K, L. ir M toje pačio
je racionavimo knygelėje gali 
ibūti naudojami konservuotam 
maistui pirktis nuo vasario 27 
iki kovo 20 d. Mėlynieji nau
ji ženklai ir žalieji 1-taško žen-

kleliai gali būti naudojami 
“grąžai” duoti.

Raudonieji ženkleliai A8, B8 
ir C8 Karo Racionavimo ket
virtoje Knygelėje galios 
ir riebalams pirktis nuo 
rio 27 iki gegužės 20 d. 
donieji ženkleliai D8, E8
galios nuo kovo 12 iki gegužės 
20. Rudieji ženkleliai Y ir Z 
Karo Racionavimo Trečioje 
Knygelėj galios iki kovo 20 d. 
Raudonieji nauji ženklai ir ru
dieji 1-taško ženkleliai gali bū
ti naudojami “grąžai.”

žalieji ženkleliai K, L. ir M 
ir rudieji ženkleliai Y ir Z pa
laikys savo senąją — 8, 5, 2 ir 
1 taško vertę.

Naujieji ženklai bus duoda
mi “grąžai” už mėlynuosius, 
žaliuosius, raudonuosius ir ru
duosius racionavimo ženklus 
tiktai, kada bus perkama jais. 
Nedaugiau kaip devyni naujie
ji ženklai gali būti išduodami 
kaipo “grąža” vienoje transak
cijoje.

Kadangi tiek žaliųjų, tiek ru
dųjų ženklelių galiojimas išsi
baigia kovo 20, tai paprastųjų 
naujųjų ženklų planas pilnai 
įsigalios kovo 21 d.

žaliųjų 1-taško ženklelių var
tojimas “grąžai” yra vienas iš 
svarbiausių pakeitimų, įvestų 
ryšium su naujuoju planu, pra
sidedančiu vasario 27. Kiti pa
keitimai yra padaryti tiktai su
derinimui racionavimo plano 
su naujaisiais ženklais.

Drauge skaitytojau: kai 
tik jūsų kolonijoj įvyksta 
koks nors svarbesnis įvykis, 
tuojau praneškite apie tai 
Laisves redakcijai.

STRĖN DIEGUS 
NUGARKAULIO PA

ŽEIDIMO
Retai kam taip neatseina, 

kad niekad neskaudėtų nu
garos. Vis dažniausia skau
da žemutinę nugaros dalį— 
strėnas arba 'pusiaują.

Ir strėndieglių yra viso
kių. Kitam paskauda strė
nas nuo nuovargio, nuo nu
garos raumenų pertempi
mo. Paskauda keletą dienų 
ir išsivaikšto.

Kitam diegia strėnas įki- 
riau ir ilgiau. Skauda nuo 
tarpkaulinių* raiščių arba 
susinėrimų pertempimo.

Gali skaudėt strėnas ne
tik nuo persunkaus kėlimo, 
nuo persitempimo, bet ir 
nuo persišaldymo, kai visas 
perkaitęs nuo darbo, atsisė
dęs kur skersvėjy arba ve
žime (autobuse), persišal- 
dai strėnas.

Su tokiais strėndiegliais 
paprastai daug vargo nėr. 
Poilsis, karšti kompresai, 
masažas, braukymai, diater- 
mija, saulė ant nuogos nu
garos arba ultra - violeti
niai spinduliai padeda gam
tai atitaisyt trūkumą.

Tačiau esti ir sudėtinges
nių strėndieglių, prasidėju
sių dėl įplyšimo raumenų 
arba raiščių, arba net dėl 
įtrūkimo ar atsiliuosavimo 
tarpkaulinės kremzlės (rip
kos, ritinio, disko)—ruptu
red lumbar intervertebral 
disk.

Čia jau retai kada pat 
savaime, vien tik nuo poil
sio, dalykas pasitaiso. Daug 
yra nuotikių, kad tau strė
nas skauda, maudžia, gny- 
tina, lyg kad pūnantį dan
tį. Kol sugedusio danties 
neužlopysi arba neištrauksi, 
skausmas nepereis, nors tu 
ir kažin kokiais lašais de
gintum ar kompresuotum. 
Taip ir su strėndieglių, jei 
jis paeina nuo kremzlinės 
ripkos sutrūkimo.

Tokiais atsitikimais be

NUO operacijos neapseisi. Esti 
dvejopų tarpkaulinės nu
garkaulio kremzlės pažeidi
mų. Vidurinė kremzlinės 
ripkos dalis sugenda, nu
miršta: tada skauda ben
drai strėnas — lumbago. 
Arba užpakalinė (arba ir 
šoninė) kremzlės dalis atsi- 
liuosuoja, atšoksta nuo kau
lo ir išsišauna į lauko pu
sę, slėgdama didįjį sėdamą
jį nervą: tada įkiriai skau
da tą nervą, palei visą koją 
arba dalimis — sciatica 
(neuralgija, neuritaš).

Tokios rūšies pažeidimai 
netaip lengva išpažink Ilgai 
ir nuodugniai kamantinė- 
jant, grabinėjat, čiupinė- 
jant, spaudinėjant, gali gy
dytojui pasisekti surast 
trūkumą. Judėjimo laipsnis 
tarpe skirtingų nugarkaulio 
kaulų pasidaro nebetoks. 
Gydytojas spaudinėją užpa
kalinius kaulų iškišulius ir 
suranda, kad tarpai tarp jų 
nebevienodi. ,Paskui vėl šali
niai arba šoniniai iškišuliai 
kiek pasiduoda į priekį ir 
bent vienas nugarkaulio 
kaulas stovi lyg ir įstrižai. 
Rentgeno (X) spindulių at
vaizdas padeda dalyką išpa
žinti.

Kai daroma operacija, tai 
chirurgas, praskleidęs rau
menis, daeina iki nugarkau
lio, išskaptuoja, išskuta ne
begyvą kremzlę —ir gata
va. Užgyja, suauga, ir toj 
vietoj skausmo nebėr. Ope
racija nedidelė ir nepavo
jinga.

Dr. J. J. Kaškiaučius

Waukegan, Iii

Its qoinq to cost Billions 19 
fenųtheJdp!

WWS f. STAMPS!

SNAKE &injoursiawMS
Gyvenkite Kaip Su Draugais

Gal jau keli milijonai amerikiečių ka
reivių dabar randasi Anglijoje. Jie ten 
susiduria ne tik su anglais kariais, bet 
Laipgi sueina į kontaktą su civiliais gy
ventojais. Iš to, suprantama, iškyla vi
sokių problemų ir nesusipratimų.

Todėl labai vietoj generolo Eisenho- 
werio atsišaukimas į Amerikos karius 
Anglijoj. Jis ragina juos nesipūsti, ne- 
sišiaušti, ne j ieškoti priekabių, bet su
sieiti su anglais ir gyventi kaip su drau
gais. Jis sako: Atminkite, kad mes čio
nai pribuvome tik vienam tikslui: lai
mėti karą. Tai mūsų didžioji misija. Kas 
kenkia jai, tas kenkia karui.

j t

nai'iai suteikia kraujo plazmos su-Jungtinių Valstijų . arini jos ipedikalip korpo 
žeistiems kovotojams ant salos Eniwetok.

Waukegano Lietuvių Kolonija 
Nemiega ,

Pasiųstą 30 kopijų “Artin
kime Pergalės Dieną” — ap- 
laikiau.

Ilgai nekasiau pakaušio — 
stvėriausi už darbo. Per tele
foną pasišaukiau porą naujai 
susipažinusių bičiulių pasitari
mui, kaip geriausiai ir pasek- 
mingiausiai išplatinti šias 30 
kopijų knygučių? Mano bi
čiuliai išklausė pranešimą apie 
a pi ai ky tas knygeles — šypte
lėjo ir vienas iš bičiulių ištrau
kęs iš kišeniaus cigaretų pa
kelį, pavaišino mane su eiga- 
retu ir tarė: “Nesirūpink, štai 
vienas doleris ir duok man 10 
knygučių, aš jas savo kaimy
nams išparduosiu rytoj, drau- * 
gijos susirinkime.” Kitas 20 
knygučių, su pagalba bičiulių 
išparduosiu po atlaikytos pre- 
lekcijos temoj “Pamatinės ži
nios Palaikymui Geros Sveika
tos.’’ Beje, prelekcijos išklau
syti buvo susirinkę nemažas 
būrys žmonių. Ir prelekcija 
gerai nusisekė — žmonės aty- 
džiai išklausė ir dauguma 
ačiavo. Mat, politika nebuvo 
čia skiepijama.

Likusias 20 kopijų knygučių, 
manau, už savaitės-kitos išpar
duosiu ir pinigus pasiųsiu nu
rodytų adresu.

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

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

Laisve. Lithuabiah Daily News

Leokadija Bekešiene Išaugo
Mūsų Pačių Eilėse

Mūsų visi darbai, ypatingai 
didžiosios visuomeniškos kam
panijos pavyksta geriau, kada 
mes pažįstame, aprokuojame 
ir įsvarbiname jėgas, su ku
riomis prisieina tie darbai at
likti, taipgi sąlygas ir sunku
mus, kuriuose tie darbai atlie
kami.

Mes esame skaitę šiame sky
riuje pranešimus apie Roches
ter, N. .Y., būrelio mezgėjų ir 
kitų draugių, ir draugų dide
lius darbus karo pastangoms 
paremti. Iš jų žinome, kad 
mezgimo ir drabužių rinkimo 
vedėja yra L. Bekešiene, kuri 
pranešimuose spaudai atžymė
jusi kitų darbininkių-darbinin- 
kų nuopelnus kukliai pasirašo 
L.‘ B.

Kas ji tokia? Ar jūsų kolo
nijoj randasi tokių moterų ? Iš 
kur, kaip jos tokios atsiranda? 
Ar galima būtų jų išsiauklėti 
daugiau ir turėti šimtus tokių 
darbais paskilbusių Rocheste- 
rių ? Menu, kad pasiskaičius 
tą labai suglaustą apie L. Be- 
kešienę žinių rinkinėlį kiek
vienas darbo entuziastas pat
sai ras sau atsakymą.

Pažvelgę į ją apsupusį gė
lyną ir baltą jos rūbą, galėtu
mėt pamanyti susitikę ponią 
jos rezidencijoj, tačiau tie gė
lynai supa jų pačių rankų dar
bu užpelnytą namelį vidutiniš
koj, senyvoj, pusiau lenkiškoj 
Rochesterio dalyje, Avenue D. 
Tie žolynai išauklėti glamonė
jant jos pačios ^rankomis — 
rankomis, kurios tiek daug nu
dirba demokratiškos žmonijos 
pergalei ant fašizmo ir geres
nei visų ateičiai. Jinai ir jos 
vyras Aleksandras laiko - sau 
už garbę tuose žolynuose sken- 
dėjantį namelį jau antri me
tai pavesti sunešimui, taisymui, 
valymui drabužių nūkentėj il
siems-nuo karo Tarybų Sąjun
gos ' žmonėms ir patys būti 
priešakyje to sunkaus darbo.

Russian War Relief Roches
terio skyrius, plačiam savo ra
porte atžymėjęs apie tai, kad 
lietuviai ten daug aukų sudėjo

sky-jau pirm įsisteigimo to 
riaus, kad jie daug išpardavė 
pramogoms tikintų, išpardavė 
daug RWR išleistų medžiagų, 
nupirko 122 blanketus; surin
ko daug puikių laikrodėlių, 
apie tą drabužių centrą ir jo 
vedėją, be kitko, štai ką pa
rašė RWR vyresnei įstaigai:

Bekešiene

kurios namuo- 
drabužių. priė- 
yra atlikus be- 
darbą. Tai jos

Today's Pattern

Dukrytės ar anūkės pavasa
riniam kostiumui forma No. 
9224 gaunama nuo 2 iki 10 
dydžio.

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

Leokadija

“Mrs. Bekis, 
se yra dėvėtų 
mimo centras, 
galiniai didelį
namuos,ę_^tllęk.ąxųa aktualus 
perrinkimo, taisymo, supakavi- 
mo ir išsiuntimo darbas ir da
bar lietuvių grupė yra visiško
je atsakomybėje už dėvėtų 
drabužių projektą. Iki šiol 
.(rašyta 1943 metų raportui) 
yra išsiuntę 12 tonų drabu
žių ...

“Lietuvių vienetas yra vienu 
iš pačių didžiausių, rėmėjų 
mūsų skyriaus. Be jų pagal
bos ir kooperacijos mes nebū
tume taip gerai pasirodę įvai
riuose mūsų projektuose.”

Be to, nurodoma, kad vien 
tik mezginiais priduota buvo 
3,896 kavalkai. Raportą patei
kė Barbara Danashon ir He
len Rochester Rogers, viso 
miesto ir apylinkės plotme So
vietų Sąjungai pagalbos teiki
mo vedėjos.

Šiūo tarpu rochesteriečiai 
lietuviai jau yra žymiai pašo
kę aukščiau raporte paduotų 
skaitlinių.

Leokadija Bekešiene (Ku
činskaitė) gimė ir augo Suval
kijoj, Pilviškių par., Marijam
polės apskrityje, iš kur 1910 
m. atvažiavo į Gardner, Mass., 
pas sesutę Agotą Evans. Maža
me Gardneryje tuomet labai 
sunku buvo gauti darbo, tad 
jinai nuvažiavo į Bostoną, ta
čiau ir ten uždirbant po $1.35 
į savaitę reikėjo labai daug 
vargo panešti, tad ne už ilgo 
sugrįžo atgal į Gardnerį ir ga
vo darbą pas turtuolius prie 
namų ruošos.

Jos švogeris Evans jau bu
vo veikėjas, ją prikalbino ir 
jinai prisirašė prie Socialistų 
Partijos ir pradėjo visur veik
ti. Vėliau susituokė su A. Be- 
kešium, civiliu šliūbu. Tas jai 
kainavo daug buvusių jos 
draugų ir svieto kalbų, kadan
gi buvo pirmutinė iš
nomų lietuvaičių taip ištekė
jus, blogos valios ir atsilikę 
žmonės pradėjo leisti kalbas, 
jog be šliūbo gyvenanti. Bet

tai nekenkė jai džiaugtis gra
žesniu, progresyviškesniu gy
venimu ir draugiškai sugyven
ti.

Teko jai pergyventi ir mo
tinos džiaugsmai ir skausmai. 
Ji auklėjo meilutę ir gabią du
krelę, bet mergaitė būdama 6 
metų gavo širdies ligą ir iš- 
sirgus 7 metus mirė sulaukus 
13 metų. Tą vargą, ašaras ir 
skausmą, sako Leokadija, “ga
li atjausti tik tie, kurie nete
ko savo vaikų.”

Gardneryje gyvendama ji
nai prigulėjo prie progresisčių 
kuopos ir prie Birutės Drau
gystės, yra buvusi pirmininke, 
iždininke, raštininke.

Atvažiavus Rochesterin 1921 
m. ji rado naujas sąlygas, bet 
senus, tik ant platesnės skalės 
darbus progresisčių iždininkys- 
tėj, raštininkystėj. Vėliau raš
tininkavo LLD kuopai per 10 
metų. Priguli Gedimino Drau
gystėj ir LDS 11 kuopoj. Pri
gulėjo ir prie choro, kol cho
ras gyvavo. Yra vaidinus net 
30-se veikalų, turėjus roles 
senelių, močiakų, našlės, se
nos merginos, girtuoklės ir vei
kale “Kryžius” vaidino vyro 
kareivio rolėje. Priguli darbo 
žmonių partijoj. Yra atlikus 
nesuskaitomus darbus dauge
liui organizacijų.

Ji padėjo suorganizuoti 
RWR, Ine., vietinį skyrių, su
organizavo mezgėjas, lankė 
pirmosios pagalbos kursus pa
siruošti teikimui pagalbos, 
jeigu prireiktų. Priešų užpuo
limo ant. mūsų miestų nebuvo, 
bet jinai surado būdus įgytu 
žinojimu patarnauti draugams. 
Apie jos pagalbą draugams li
goje ir nelaimėje Ona Bulliu- 
tė, velionio Bullio-Lumbio duk
tė pasakė: “žodžiais- negalima 
išreikšti, kiek ■ draugiškos pa
galbos ji suteikė mano moti
nai tada, kada ta pagalba jai 

,buYQ... reikalingiausia. ’ ’
Nei jinai veikia dėlto, kad 

būtų už ką nors stipresnė. Ji 
yra pergyvenus 4 sunkias ope
racijas ir mano nesanti užtik
rinta nuo 5-tos. Stiprus supra
timas reikalo ir galingas pasi
ryžimas suteikia jai tą neišse
miamą šaltinį energijos.

Kada nustebintas jos ištver
me paklausi, kaip jinai tiek 
galinti nudirbti, jos akyse su
žiba nauja energija ir ji at
sako :

—Gal kada ir persunkiai 
dirbu, bet yra smagu dirbti, 
kada visi su tokia meile dirba 
tam pačiam tikslui, kooperuo
ja, pasitiki. Man nereikia pra
šyti pinigų ar ko kito reikalin
go mūsų kampanijoms praves
ti, patys žmonės suneša pas 
mane pinigus ir drapanas Lie
tuvos žmonėms. Tai ačiū ge
riems Rochesterio lietuviams.

Su ja galima pilniausia su
tikti. Kas nors labai gražaus, 
kilnaus yra pas visus tuos 
žmones, kurių eilėse tokios Be- 
kešienės gali išsiauklėti, kurie 
savo bendrais, sutartinais dar
bais gali iškelti mažą koloni
ją tarp pačių didžiausių, pa
statyti ją garbingoj vietoj ki
tataučių akyse ir suteikti to
kios milžiniškos paramos mū
sų broliams, kovoj ąn tiems už 
gimtojo krašto išlaisvinimą 
nuo fašistiškųjų banditų ir už 
mūsų tautos išlikimą. B, R

ten ži-

Raudonasis Kryžius šie
met turi sukelti du šimtus 
milionų dolerių aprūpini
mui mūsų ginkluotųjų jėgų 
medikališka ir kitokia rei
kiama pagalba. Kurios ga
lite, pasidarbuokite aukų 
rinkėjomis ir visos paauko
kite.

Ką jūsų kolonija atliko, ką 
dar atliks paminėti Moterų 
Tarptautinei Dienai?

Montreal, Canada
Iš Moterų Susirinkimo.

Vasario 20-tą dieną, Vytauto 
Kliubo salėj, įvyko Montrealo 
progresyvių lietuvių moterų 
Raudonojo Kryžiaus Ratelio su
sirinkimas, kuris labai malonų 
įspūdį sudarė. Atsilankė skait
lingas būrelis geraširdžių ir 
kilniadarbių moterų. Jos visos 
atsinešė po didelį ryšulį įvai
rių mezginių ir siuvinių. Susi
kaupusios viename (būrelyje rū
pestingai kalbasi apie savo 
darbus. Viena sako: Kažin, ar 
tik bus geri tie mano mezgi
niai? Kita vėl: Kažin, ar bus 
geri tie mano siuviniai? Tarsi 
jos padarė tikram savo vaike
liui. Toks jų rūpestingas po
kalbis nepaprastai maloni] vai
zdą sudarė.

Tai tokias moteris mes turi
me vadinti tikromis moterimis. 
Jos susipranta, kad jos yra 
žmonijos ir jai gerovės tvėrė
jos, tad jos ta žmonija ir rūpi
nasi, jai dirba. Tai moterys, 
kurioms priklauso moterų var
das ir didžiausis kreditas už jų 
kilnius darbus.

Pirmininkė d. E. Juškevičai- 
tė priėmė visų pundelius ir iš
davė medžiagas mezginiams ir 
siuviniams.

Papildymui ratelio iždo tapo 
nutarta suruošti šaunią vaka
rienę 18-tą dieną kovo.

Visiems gerai žinomam 
draugui Zdanauskui, kuris ko
voja už žmonijos reikalus ir 
buvo keletą metų Ispanijos be
laisvėj, o dabar randasi Angli
joj, draugės nutarė kas mėnuo 
nusiųsti maisto, šį mėnesį apsi
ėmė nusiųsti d. Doveikienė,nuo 
savęs. O toliau siųs draugės po 
kelias susidėjusios arba iš ra
telio iždo. Draugė E. Juškevi- 
čaitė mio' savęs nusiuntė "drau
gui pripirkusi baltinių, apati
nių ir Viršutinių, pančiakų, 
skustuvėlį, laiškams popieros ir 
vokų. Ir jau gavo širdingiausį 
padėkos laišką iš draugo Zda- 
nausko.

štai, kur moterų puikūs dar
bai. Jos visais rūpinasi, visus 
suranda. O jūs, vyrai, kuomi 
pasirodei? Mes kreipiamės į 
jumis. Jūs taipgi turite prisi
dėti. Susidėkite keli: Vienas 
gali paaukoti baltinius viršuti
nius, antras apatinius, panče- 
kas ar ką kitą. Jei nenorite pa
tys siųst, priduokite bile vie
nai iš minimo ratelio draugių, 
jos pasiųs.

Kaip nuoširdžiai ir pasiau
kavusiai moterys dirba. Bet ar 
visi supranta, joms tinkamą 
kreditą atiduoti? Dar atsiran
da ir 
kurie 
tiesa, 
kurie
ir visados pasiruošę padėti mo
terims darbe. Bet pasitaiko ir 
štai kaip:

Sausio mėnesį šis ratelis bu
vo suruošęs koncertą. Ratelyje 
priklausančios visos yra darbi
ninkės moterys, katros dirba 
dirbtuvėj, namuose ir nusi- 
traukdamos nors trumpiausias 
savo poilsio valandas nuošir
džiai dirba Raudonajam Kry
žiui. Rriruošimui koncerto dar 
daugiau reikėjo padirbėti. Kon
certas įvyko Vytauto Kliubo 
salėj. Oras pasitaikė labai 
bjaurus ir dėl to prisidėjo sun
kumų. O čia susirinkus mote
rims salėn vienas gėralų čam- 
pijonas pasišaukęs vieną drau
gę pradėjo šlykščiais žodžiais 
pajuokti, dar ant galo pridūrė, 
jog jis nebūsiąs mūsų koncer
te, nes čionai alaus nebėra, o 
koncertas dar tik už trijų va
landų.

Visiems gerai žinoma, kad 
dabar pasaulis paskendęs sker
dynėse, kraujuose ir visokiam 
Ibaisiam chaose, žmonės gatvė
se miršta iš bado ir šalčio, o 
čia dar atsiranda ir tokių, ka
tras nepakenčia dviejų valandų

be alaus ir dar bando moterį 
pajuokti, būdamas pats pajuo
kai pasidavęs. Kiekvienas ge
ras žmogus supranta dabarti
nę padėtį ir stengiasi bent ko
kiu darbeliu ar aukomis prisi
dėti. Ir geras žmogus nepanei
gia kilnių darbų.

* * *
Iš anksto kviečiu visus, kas 

tik įvertinate Raudonąjį Kry
žių ir jo darbininkes, atsilanky
ti į jų ruošiamą vakarienę, ka
tra įvyks kovo 18-tą dieną, 
Rosmonte, 5287 3rd Avė. Bus 
gardžių valgių, apsčiai svaigi
nančių gėrimų ir smagi muzi
ka. Tikriausiai laiką praleisite 
smagiai. Iki pasimatymo!

Palangos Birulė.

So. Boston, Mass
Drg. K. Petrikiene Sakys

Prakalba So. Bostone
Ateinantį sekmadienį, kovo 

12 dieną, 2:30 vai. po pietų, 
Municipal Auditorium, įvyks 
nepaprastai svarbus parengi-

Katrina Petrikiene

mas. Tai bus apvaikščiojimas 
Tarptautinės' Moterų dienos, 
kovo 8-tos. Svarbiais 
klausimais

ir graži 
Dainuos 
ir myli-

iš Dedham; 
Gitziūtės iš 

Taipgi daly- 
garsioji rusų

tokių gėrimų čampionų, 
paneigia tą viską, nors, 
yra išsigeriančių vyrų, 
vistiek supranta reikalą

dienos 
prakalbą pasakys 

d. K. > Petrikięnę v jš ^Brooklyn,. 
N. Y., kuri yra plačiai žinoma 
veikėja ir viena iš geriausių 
moteris kalbėtoja.

Prie prakalbos bus 
koncertinė programa, 
visiems gerai žinomas
mas dainininkas Ignas Kubi
liūnas. Yra užkviesta dainuoti 
gražiai pasižymėjus dainininkė 
Frances Beaudin 
Emma ir Rutė 
Bedford, Mass, 
vaus programoj
šokikų grupė iš Bostono.

Kaip matote, šis moterų pa
rengimas bus nepaprastai gra
žus ir įvairus, todėl kviečiame 
gerbiamą publiką skaitlingai 
dalyvauti ir paremti jį, parem
ti Amerikos Raudonąjį Kryžių, 
paremti Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos -Raudonąją Armiją, 
taipgi Lietuvos partizanus, 
kurie taip karžygiškai kovoja 
prieš ilgaamžį Lietuvos priešą 
nacius pavergėjus ir visos žmo
nijos priešą fašizmą. Gelbėda
mi Raudonajai 
stime priartinti 
vinimo.' valandą, 
kalnų.

Mes, lietuvės,
garbingą tarptautinę moterų 
šventę, kuri yra skirta moterų 
apšvietai ir kovai "už šviesesnę 
ateitį, organizuokimės ir veiki
me bendrai be skirtumo religi
nių įsitikinimų bei politinių pa- 
žvalgų rėmimui savo šalies ir 
mūs talkininkių šalių karo pa
stangų, pagalbai kare nukentė
jusių žmonių. Taip dirbdamos 
prisidėsime ir mes prie 
laimėjimo, 
tinti 
taip 
mūs 
grįš
laimingai gyventi.

Tarptautinė Moterų Diena, 
kovo 8-tą, yra diena mobilizaci
jos už pergalę, todėl apvaikš
čiokime ją visi. Kovo 12 die
ną, 2:30 vai. po pietų, užpildy- 
kime Municipal Auditoriją ku
pinai, O. mes užtikrinanų kad

Armijai, gelb- 
Lietuvos išlais- 
kuri jau ne už

švęsdamos šią

karo
Pagelbėsim priar- 

pargalės dieną, kurios 
senai laukiame, kuomet 
sūnūs, 'broliai ir mylimieji 
pas savuosius ir vėl galės

r.

Lai Gyvuoja Tarptautine 
Moterų Diena!

IŠ MOTERŲ DIENOS 
ISTORIJOS.

Amerika — naujas kraš
tas. Jo gyventojai— nauja 
tauta, sudėtinis kūrinys 
šimtų tautų, atsivežusių su 
savimi troškimą laisvės, 
naujų idėjų, išradimų ir 
visko, kas reikalinga sieki- 
męsi laimės ir gyvenimo 
džiaugsmo. Atitinkamai, 
Amerikoje gimė ir Moterų 
Diena, vėliau įgavusi tarp
tautinį pobūdį.

Amerikos moterys pirmu 
kartu paskelbė savo dieną 
1908 metais. Pirmosios mo
terų dienos vyriausiu obal- 
siu'buvo kova už balsavimo 
teisę, kuri šiandien yra ta
pusi neliečiama mūsų sa
vastimi ir mūsų dukterims 
sunku suprasti, kaip kas 
nors galėjęs mums tą teisę 
ginčyti. Kitu vyriausiu sie
kiu buvo mobilizuoti mote
ris ir visuomenę prieš bai- 

išnaudojimą

moterų kon- 
Kopenhagoje, 

amerikiečiu

sų moterų 
darbavietėse.

Socialisčių 
v e n c ijoje, 
1910 metais
sumanyto ji diena bu
vo paskelbta Tarptautine 
Moterų Diena. Nuo to laiko 
ją minėjo daugelio kraštų 
moterys, iškeldamos obal- 
sius pagal krašto ir pasau
linės padėties reikalavimus. 
Štai keli iš daugelio svar
biausių su ta diena surištų 
įvykių :

1914 metais jau buvo 
numatomas .pavojus pasau
linio imperialistinio karo ir 
moterys savo susirinkimuo
se iškėlė stiprių protestų 
prieš karą.

1917 metais, trečiais 
pirmo pasaulinio karo me
tais, žinodamos, kad tuome
tinis karas nebuvo vedamas

Hartford, Conn.
Iš Moterų Kliubo Mezgėjų 

Veikimo x

Pirma pataisau klaidą, tilpu
sią pranešime vasario 16 d. A. 
Lingienės nepažymėta, kiek ko
jinių pridavė, turėjo būt 7 po
ros.

Draugės mezgėjos, naujų 
vilnų gavom. Katros norėtumėt 
gauti, praneškite, pristatysime.

O Šilkienė, kaip girdėjau, 
sušilus mezga, bando lenkty- 
niuot su kitom draugėm. Gra
žu.

Užpraeitą sekmadienį vilnų 
fondui aukavo: M. Stulgaitienė 
$4, F. Petrašiūnas $2. Po $1 Ax 
Yokimienė ir L. Žemaitienė. 
Ačiū.

Drg. V. Sirvidienę patiko ne
laimė, puolė ir susilaužė ranką. 
Taipgi serga M. Plitnikienė. 
Abi randasi namuose. Abiem 
draugėm kliubietėm linkiu 
greit pasveikti. Būtų labai ge
rai, kad draugės, kurios 'gali, 
aplankytų.

Mūsų susirinkimas vėl turės 
būt perkeltas iš 5 kovo į 12, 
nes parengimas yra tą dieną — 
įsitėmykite, draugės. V. K.

už jų reikalus, Rusijos dai<. 
bininkės moterys iškėlė did
žiausias dehionstracijas, 
reikalaudamos taikos, duo
nos ir laisvės. Moterų bal
sas tuomet sudrebino caro 
sosto pamatus, kuriuos ne 
už ilgo galutinai nušlavė 
užėjusios dar didesnės liau
dies judėjimo bangos.

1936 metais Madrido mo
terys, vadovaujamos gar
sios komunistės Pasionari- 
jos, iššaukė didžiausį to 
miesto istorijoj paradą, 80 
tūkstančių žmonių marša- 
vo, reikalaudami suvaldyti 
galvą keliantį fašizmą. Jų 
balsas, deja, nebuvo tuolai
kinių demokratijos vadų iš
girstas, demokratija Ispa
nijoj tapo pasmaugta Hit
lerio, Mussolinio ir tarp
tautinio fašizmo ginklais. 
Tai buvo pradžia šio karo.

Lietuvos liaudies mote
rys visu klerikalų ir kruvi
nojo Smetonos režimo laiku 
savo susirinkimus galėjo 
laikyti 'tik slaptai, užmies
čių giraitėse, slėniuose. Tik 
įsisteigus tarybinei san- • 
tvarkai, 1941 m. kovo 8-tą, 
pirmą ir vienintelę laisvą 
Moterų Dieną Lietuvoj, 
moterys šventė iškilmingai, 
puikiausiose salėse, ’ sveiki
namos vyriausybės atstovų, 
apteikiamos dovanomis ir 
garbės požymiais už di
džius darbus savo krašto 
gerovei, kaip kad švenčia 
savo dieną visos Sovietų Są
jungos moterys per pasta
ruosius 26 metus.

Šiemet Lietuvos moterys 
sutinka savo dieną trečiuo
se metuos baisios vergijos, 
persekiojimo ir kančių, už 
kurias didvyriškos partiza
nės atmokės budeliams ker
štu ir m i nedarnos savo die
ną pagreitins žingsnius už 
pergalę ir tėvynės išlaisvi
nimą.

Amerikos moterys per de- 
sėtką pastarųjų metų savo 
susirinkimuose, demonstra
cijose, paraduose reikalavo
me suvaldyti fašizmą. Bet 
fašizmas nebuvo suvaldy- * 
tas. Jis smogė pasauliui 
baisiu karu. Mums beliko 
pasirinktį vieną iš dviejų— 
kovoti ir pergalėti arba 
vergauti. Mes, amerikie
čiai, laisvų tradicijų ainiai, 
laisvi žmonės, pasirinkome 
kovoti ir pergalėti. Tad lai 
minėjime šios mūsų tarp
tautinės visos mūsų pajė
gos, visi mūsų gabumai ir 
ištekliai tarnauja mobili

zacijai, darbui ir kovai už 
pergalę ant fašizipo 1944 
metais ir pagalbai nukentė
jusių nuo fašizmo.

War Needs Money—YOURS!

R engėjoj

kviečiame 
dalyvius, 

atvykti į

Rengia ALDLD
A. Moterų Sąry-

* *
6-tą vai. vakare 

visus programos 
draugus ir svečius
376 Broadway draugiškai pasi
vaišinti

šis parengimas bus daug pamo
kinantis ir tikrai gražus (įžan
gos nebus), 
moterys ii< N.
šis1 bendrai. *

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with

Don’t i 
counts.
Defense 
TODAY.

a $100 or $1,000 Bond, 
delay — every hour 
Buy United StatM 
Bonds and
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Trečiadienis, Kovo 8, 1944

(Tąsa)
— He... hmm... taip... — iššvogždė Ba

rankevičius, suduodamas kumščiu sau 
per kelį (jis vos sulaikė savo įniršimą). 
Barankevičius paprastai gąsdindavo ki
tus savo kurtinamu kosėjimu, kurį būti
nai baigdavo, šaukdamas “taip.”— Pra
šau atleisti, jūsų šventybe! Vadinasi, 
man patariate mesti savo įmonę ir bėg
ti į Varšuvą? Ir tą pat padaryti visiems 
čia sėdintiems? Palikti dvarus, visą in
ventorių, atvažiuoti kaip elgetoms į Var
šuvą ir ten “stiprinti” Lenkų karaliją? 
Ačiū! Mes kitaip galvojame! Mes kovo
sime ligi paskutinio atsikvėpimo... Bet 
kad mes atiduotume visą turtą įsiutu- 

’ siems pilkiems galvijams! Kuo gi jūs 
mus laikote?

Vyskupas paniekinamai sukando lū
pas.

— Ponas Barankevičius į įvykius žiū
ri iš savo fabriko kamino, iš kurio te
matyti penkių kilometrų ratas, ir lenkų 
tautos reikalai jam svetimi.

— Bet argi ne kiekvieno bajoro ide
alas — didžioji Lenkija nuo jūrų ligi 
jūrų? — sušuko pašokdamas Zaremba.

Vyskupas net nepasisuko į jo pusę.
— Blogas pavyzdys, pone poručike! 

Didžioji tūkstantis septyni šimtai septy
niasdešimt antrųjų metų Lenkija, kai ji 
valdė dalį Ukrainos, Lietuvą ir Baltgu- 
diją (tarp kita ko, Lenkijos sienos ir ta
da buvo toli nuo Juodųjų jūrų), ir žuvo 
todėl, jog kiekviena apskritis galvojo tik
tai apie save, kiekvienas vaivada grobė 
sau ko daugiausia žemių, todėl, kad nė 
vienas magnatas negalvojo apie valsty
bę, o tiktai apie savo reikalus... Kažką 
panašaus jūs rengiatės pakartoti, — šal
tai atsakė vyskupas Zarembai.

— Keista, bet jo šventybė neprotesta
vo, kai vokiečiai okupavo Ukrainą, — 
piktai tarstelėjo Zamoiskis.

— Tai buvo reali jėga... Dabar griūva 
imperijos, krinta vainikai.... Rusija ug
nyje. Ir mes, jeigu nenorime žūti, turime 
būti atsargūs. Aš už įsistiprinimą ten, 
kur yra atrama! Aš — už atsargumą! 
Dievas mato, kad, jeigu jūs turėtumėte 
jėgą, aš laiminčiau jus, naikinančius 
prakeiktus b o 1 š e v i k us ne tiktai 
Lenkijoje ... Aš ' išeinu, bet lai po
nai atsimena, jog čia pat, sa-

vuose namuose, yra nemaža žmonių, 
kurie jau kasa jums duobę. Atsiminki
te, kad ir Lenkijoje šalia Dašinskio vy
riausybės kai kur jau veikia ir tary
bos!

Vyskupas atsistojo ir, bendrai visiems 
nusilenkęs, išėjo. Tėvas Jeronimas, per 
visą laiką neištaręs nė vieno žodžio, taip 
pat atsistojo ir išėjo paskui jį. Jie nuli
po užpakaliniais laiptais, stengdamiesi 
būti nepastebimi. Tylėdami nuėjo į par
ką, kur stovėjo dengtas vyskupo veži
mėlis, taip pat tylėdami susėdo. Tik 
kada privažiavo miestą, vyskupas atsi
gręžė į tėvą Jeronimą ir patylomis pa
sakė : i w '4

— Jus, žinoma, ten sugrįšite, tėve 
Jeronimai? Na, tai rytoj užvažiuokite 
pas mane ir viską papasakosite. Stenki
tės paveikti grafą, kad jis nesusigundy
tų Zamoiskio ir Potockio pasiūlymais. 
Visi jo surinkti būriai turi pasilikti čia, 
bet ne žygiuoti į Ukrainos gilumą. Pas
kui girdėjau, jog vakar pas jus buvo su
sirinkę vietiniai kunigai... Aš manau, 
kad kitą kartą susirinksite mano aky
se. Mieste išbūsiu dešimts dienų. Jūs, 
suprantama, žinote, jog aš persikeliu į 
Krokuvos vyskupiją? Tačiau, kol tebesu 
čia, prašau be manęs nieko nedaryti... 
Atminkite, tėve Jeronimai: jeigu visas 
šis sumanymas nueis niekais, jums ne
teks būti vyskupu. Tad nereikia niekinti 
mano pagalbos ir ptarimų... Nepamirški
te, kad atsarga — gudrumo sesuo!

Tėvas Jeronimas kandžiojo lūpas. Jis 
jautėsi kaip mokinys, kuriam suka ausis, 
sučiupę nusikaltimo vietoje. — Iš kur to
ji sena lapė viską žino? Taip, su šituo 
velniu sutanoje tenka atsargesniam bū
ti! ; • '

Prie vietinio kunigo namo ekipažas 
sustojo.

Tėvas Jeronimas atidarė duris ir pa
dėjo vyskupui išlipti.

— Telaimina jus dievas! — atsisvei
kindamas pasakė šis. — Vežėjas jus nu
veš atgal.

O valgomajame tekėjo vynūs, skambė
jo taurės. '

Čia daug valgė ir gėrė. Kalbėjo visi 
kartu, neklausydami vienas kito. Karš
čiavosi, ginčijosi, įrodinėjo. Tarnai nebe
pastovėjo ant kojų.

(Bus daugiau)

Gelbėkime Lietuvos Žmonėms
Kovo 26 dieną yra šaukia

ma labai svarbi konferencija 
LMD svetainėje, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa. Pradžia 1 vai. 
dieną. Į šią konferenciją nuo
širdžiai kviečiami atstovai nuo 
visų lietuvių draugijų, kuopų 
ir kliubų, ratelių ir pavieniai 
asmenys. šioj konferencijoj 
bus išdirbta palnai, kaip bū
tų pasekmingiau vykinti tie 
brangūs nutarimai, kurie buvo 
padaryti Demokratinių Lietu
vių Suvažiavime, gruodžio 18, 
19 dd.

Daugelyje miestų lietuviai 
jau dirba visu smarkumu, kad 
pravedus tuos nutarimus. Tai
gi, ir mes, Pittsburgh ir apy
linkės lietuviai, turime neat
silikti, nes, tai prakilnūs sie
kiai : padėti Roosevelto vy
riausybei karo laimėjimo dar
be ir padėti mūsų broliams ir 
seserims Lietuvoje, kurie taip 
baisiai yra nuvarginti Hitlerio 
nelaisvėj. Jeigu mes, gyvenda
mi demokratinėje Amerikoje, 
neištiesime pagalbos rankos, 
tai neatliksime savo pareigos. 
O tą mes galime padaryti ir 
turime galimybių.

Visiems yrą aišku, kokioj 
sunkioj padėtyj dabar randa
si Lietuvos žmonės: vokiečiai 
žmones apiplėšė, daug namų 
sudegino, o kada jiems jau pa
vojus, tai jie bėgdami ir pas
kutinį siūlo galą išsiveža.

Mes, gyvendami Amerikoje, 
galime 'daug Lietuvos žmo
nėms padėti aukodami naujų 
ir padėvėtų drabužių ir kito
kią pagalbą teikdami. Tai ir 
šaukiama ši konferencija, kad 
aptarus, kaip sėkmingiau tą 
darbą pravedus gyveniman.

Mes, Demokratinių 
Suvažiavimo atstovai, 
me, kad kiekvienas ir 
na, lietuvis ir lietuve,
prie pasekmingumo šios kon
ferencijos, kuriems tik rūpi 
žmonių gerovė ir laisvė, ku
riems tik rūpi Amerikos ka
ro laimėjimas ir Lietuvos iš
laisvinimas. Prašome išrinkti 
delegatus, prisiųsti į konferen
ciją ir taip, asmeniškai, atvyk
ti kuo skaitlingiausiai, nes tai 
visų bendri reikalai.

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo atstovai: „

Dr. J. Baltrušaitienė, 
E. K. Sliekienč, 
J. Mažeika, 
J. Urbonas.

Šokiai ir Audra
Vasario 20-tą dieną atsibu

vo Laisvės Kliubo metinis ba
lius ir šokiai. Kliubas yra pa
šai pine, bepartyviška organi
zacija ir susideda didžiumoje 
iš pažangių ir laisvai protau
jančių narių; tad ir ant paren
gimų visada skaitlingai publi
kos susirenka.

Tačiau paskutinį susibūri
mą sutrukdė audra, kokią ma
žai kas atsimena Los Angelyj. 
Nors pusėtinai tą dieną lijo 
nuo pat ryto, bet kaip tik tuo- 
mi laiku, (apie 4:30), kuomet 
laikas pradėti rinkties ant šo
kių — pakilo audra. Iš syk 
smarkus lietus su perkūnija, 
rodos, iš kibiro verčia, o vė
liau su ledais, kas Los Ange
lyj labai nepaprasta. Už kelių 
minučių gatvės ir kitos vietos, 
kurios dar nebuvo apsemtos 
vandens, tai apsiklojo dviejų 
colių storio minkštu ledu. Vė
liau žemiau esančiomis gatvė
mis galėjo su valtimis plaukio
ti, o lietus vis tęsėsi iki vėlai 
vakaro. Tas Kliubui padarė 
finansiškų nuostolių. Bet ne 
vien tik Kliubui. Kadangi 
smarkiai lijo dar 21-mą ir 22- 
rą, tai išplovė kelius ir gele
žinkelius ir taip žalos prida
rė, suparalyžiavo komunikaci
ją, kas sutrukdė karo darbus, 
kurie taip reikalingi.

Nors nekurie sušlapę, kaip 
žiurkės, tačiau susirinko pu
sėtinas būrelis žmonių ir visi 
gražiai linksminosi prie dr-go 
S. Wcsto orkestros. Gal dar ir 
pelno liks.

Tarpe 
gresyvių 
žinomas 
George
dabar yra Kingman, Arizona, 
ir jo draugas jūreivis Antanas 
Jakštys. Abu pavyzdingi ir 
aktyvūs draugai. Nenorėtųsi 
tikėti, kad Jungtinėse Valsti
jose yra gimę, nes mažai čia-

girnių kreipia domės į progre
syvių lietuvių veikimą. Gi drg. 
Kazakevičius yra pasižymėjęs 
tame veikime — daugiausiai 
dailėje. Prieš pradėsiant tar
nauti Dėdei Šamui, jis energin
gai vedė Pirmyn Chorą ir tu
rėjo savo orkestrą ir dar dai
navo prie Aido ir Aidbalsių. 
Prigulėjo prie LMS ir ALDLD 
ir kitų pažangių organizacijų. 
Antanas Yakštys taipgi neat
siliko, vadovavo Lietuvių Liau
dies šokius ir sykiu su Kaza
kevičium dainavo Pirmyn ir 
Aido Choruose. Dabar jis yra 
Wilmington, Calif., bet tikisi, 
kad greit išveš. Abu draugai 
kiltingoj dvasioj ir pasirengę 
triuškinti tuos prieš-istoriškus 
žvėris, kurie nusprendė sunai
kinti laisvę, kultūrą, pažangą 
ir dailę visame pasaulyje. Aš 
ir visi demokratiškai protau
janti, vėliname draugams lai
mėti kovą ir sveikiems sugrįž
ti ir vėl dirbti dėl progreso ir 
dailės. Žemaitukas.

Aukšti Japonijos Patro
nai Anglijoje

London, kovo 6. —Dien
raštis London Daily Mail 
kaltino tūlus Anglijos ban- 
kierius, didžiuosius biznie
rius ir seimo atstovus, kad 
jie varo propagandą už de
rybinę taiką su Japonija, 
be visiško jos sumušimo. 
Jie nesidrovi pasakoti, būk 
Japonija esanti taikos my
lėtoja.

EVERYBODY Ui

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys I 

BUY WAR BONDS

Hartford, Conn
IŠ mūsų Kolonijos Veikimo
Vasario 20 dieną, Laisvės 

Choro svetainėje, gerai pavy
ko prakalbos, kurias rengė 
Liet. Literatūros Draugijos 68 
kuopa ir Moterų Kliubas. Kal
bėjo D. M. šolomskas, pirmi
ninkavo W. Brazauskas. Pu
blikos dalyvavo apsčiai. Kal
bėjo dviejomis pertraukomis, 
pirmu kartu apie Lietuvą. Lie
tuva baisiai nukentėjo nuo 
hitlerizmo užpuolimo, bet tam 
žvėriškam nacių ir jų padėjė
jų viešpatavimui artinasi ga
las. Raudonosios Armijos ir 
lietuvių pulkų ir vėl Lietuva 
bus išlaisvinta, laisva, demo
kratinė, kur patys žmonės iš
sirinks sau valdžią, neatsi- 
klausdami ponų Grigaičio, Mi- 
chelsono, Tysliavos ir kitų re
daktorių Amerikoje. Tada Lie
tuvai reikės didelės pagalbos, 
nes hitlerininkai ją apvogė ir 
apiplėšė. Ir tam dideliam dar
bui padėjo pagrindą įvykęs 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimas. Jis ragino tverti to 
komiteto Demokratinių Lietu
vių Skyrius visur.

Kalbėtojas pasmerkė tuos 
redaktorius, kurie užtyli apie 
nacizmą, jo barbarišką reikš
mę, bet bjaurioja Sovietų Są
jungą ir Raudonąją Armiją. 
Jis sakė, kad Sovietų Sąjunga 
išgelbėjo pasaulį nuo fašizmo 
pavergimo, leido Amerikai ir 
Anglijai prisirengti karui, bet 
pati neteko daug savo žmonių. 
Jis sakė,,, kad Raudonoji Ar
mija ir partizanai nudėjo ir 
sužeidė apie 7,000,000 žvėrių 

acių, kurie daugiau nėra pa- 
ojingi Amerikos tėvų sūnams, 

rtes jie netaikys į mūsų sūnų 
Širdis plieno kulką.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos pagalbai lietuvių rau-

donarmiečių ir lietuvių, kurie 
gyvena giliau pasitraukę į So
vietų Sąjungą. Surinkta $98.- 
60.

Antroj dalyj kalbos jis kal
bėjo istoriniai apie šį karą, jo 
įvairius frontus ir reikalingu
mą vienybės namie, kad prie
šą nugalėjus, kvietė visus rem
ti Roose velto administraciją ir 
tuos kandidatus, kurie palaiko 
prezidentą.

Publikos būtų buvę daugiau, 
jeigu tuo pat laiku Liet, pa
rapijos svetainėj nebūtų su
rengta minėjimas Lietuvos 
“nepriklausomybės.” Ir čia 
drg. šolomskui duodu kredi
tą, nes jis sakė, kad nebūda
mas ten, o jau žino, ką kal
bės tie “nepriklausomybės” 
minėtojai, kad ten bus šmei
žiama geriausia Amerikos tal
kininkė — Sovietų Sąjunga, 
kuri tiek daug mums padėjo 
šiame kare, o bus užtylėta 
apie mūsų pareigas hitlerizmo 
sumušimui.

Taip ir buvo, vyriausiu 
šmeižiku Sovietų Sąjungos ten 
buvo ponas Vileišis iš Water
bury. Jis mažai prisiminė apie 
Hitlerį, ktų4s mūsų brolių ir 
seserų Lietuvoj yra išžudęs 
apie 300,000 ii’ į Vokietiją ka
torgos darbams išvežęs apie 
500,000. Vileišis tik lakstė po 
steičių ir iš jo burnos vertėsi 
apkaltinimai Sovietų Sąjun
gos antrašu ir jos vado Stalino.

Vienas iš Katalikų.

Rumford, Me
Mirė Drg. J. Šotmanas

Kovo 3 dieną mirė draugas 
J. šotmanas, kuris- buvo LDS 
28 kuopos narys ir taipgi nuo
širdus rėmėjas darbininkiško 
ir demokratinio judėjimo.

S. Puidokas.

Baltimore, Md
Kiek laiko atgal graborius 

Grėbliauskas, gyvenąs 423 S. 
Paca St., Baltimorėj, vėlai 
parvažiavo automobilium. Ga- 
radžiuj buvo pasislėpęs plėši
kas, kuris vienoj rankoj lai
kydamas revolverį, o kitoj pei
liu, puolė ant jo reikalauda
mas pinigų.

Užpultasis sakė, kad neturi 
pinigų. Tada plėšikas puolė ir 
dūrė jį peiliu. Grėbliauskas 
užmynė plėšikui ant kojos ir 
smogė žandan, kad tas nuvirto 
ir nusilaužė sprandą.

Vėliau gydytojas Grėbliaus- 
kui turėjo sudėti stičius. Plė
šikas yra pabėgęs iš kalėjimo 
Meksikoj, paskui Chicagoj ir 
du metai kaip gyveno Balti
morėj. Dabar jis pateko vėl į 
vyriausybės rankas.

visų, linksminosi pro.- 
lietuvių visuomenei 
draugas korporalas 
Kazakevičius, kuris

Lietuvių 
pasitiki- 
kiekvie- 
prisidės

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tol. STagg 2-0783
NIGHT — IIAvemeyer 8-1158.
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.
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FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais: Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka 

mai visose dalyse mieste
Tel Virginia 7-4499

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

Tel. GLenmore 5-6191
♦> «■»<) «■»<»>«■»<>«*< ♦*<

-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINK) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Urand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktoriui- 
fšhalsamuoja ir laidote ■" 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENIN* 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius n ku 

rietas veselijom, krikštynon 
ir kitkam

231 BEDFORD AVENUI
BROOKLYN 

relephono^ KVerereen

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

sunkus pristatymas anglies. »

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

«?» GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

<♦>
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CLEVELAND, OHIO
Matykite Judžius

Nauja Sovietinė filmą “No 
Greater Love” pradedama ro
dyti Hanna Theatre, E. 14 St. 
ir Euclid. Kasdien pradžia 
nuo 11 vai. prieš piet. Bus ir 
daugiau svarbių priedų. Maty
kite.

Kaip visur, taip ir čia daug 
žmonių serga ir miršta. Pe- 
traitienė turėjo operaciją, bet 
jau sveiksta savo namuose, 
1421 W. Lombard St. Būtų ge
rai, kad pažįstami atlankytų. 
Jos abu sūnūs tarnauja armi
joj.

Taipgi serga Indrulienė, 
apartmente, 814 W. Lombard 
St., ant antro aukšto. Jos taip
gi du sūnūs armijoj, vyras iš
eina į darbą, tai vienai nesma
gu. Būtų gerai, kad galinti ap
lankytų. Vėlinu ligonėms grei
tai pasveikti. M. J.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tol. • EVergreen 4-9508

<t>
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CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ateikite pasimatyti su gyviais

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
t 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342
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Anglai Nustojo Šaunaus 
Šarvuotlaivio

Kaip Mes Lietuviai Amerikone jame HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGOS MOTERYS

Tuckahoe, N. Y.

London. — Žuvo smar
kusis anglų šarvuotlaivis 
Penelope, bedarant tal
kininkams įsiveržimą An- 
zio ruožtan, I 
kaip dabar paskel
bė Anglijos laivyno minis
terija. Tai buvo 5,220 tonų 
karinis laivas su apie 450 
jūreivių.

Seniaus, mūšiuose su fa
šistų jėgomis ties Maltos 
sala tas šarvuotlaivis buvo 
sužalotas dviem tūkstan
čiais sprogimų skeveldrų, 
bet atsilaikė ir toliau kovo
jo.

Sakoma, Suomių Atsto 
vai Nuvykę Berlynan
Stockholm. — Švedijoj ir 

Šveicarijoj pasklido kalbos, 
kad Suomija paskutinėmis 
dienomis pasiuntė savo at
stovus Berlynan tartis ko
kiais tai specialiais slaptais 
reikalais (veikiausiai apie 
Sovietų taikos pasiūlymus 
Suomijai).

Suomijos valdovai 
čija tų savo atstovų 
mą Berlynan.

(Žinoma, kad jie
čys tokias slaptas savo mi
sijas šiuo laiku.)

užgin
sianti-

uzgin-

Šis sodžiukas yra netoli 
Yonkers, Mt. Vernon, New 
Rochelle ir White Plains, bet 
iš lietuvių mažai kas jį žino. 
Kada atvažiavau 42 metai at
gal, tai radau apie 200 lietu
vių. Jie dirbo net trijose ak
menų dirbtuvėse White Marb
le Stone Quarry,

Seniau čia iškirsdavo bal
tą, kaip sniegas, akmenį net 
iki 100 pėdų ilgio, iškėlę apta
šydavo kalteliais, nudailinda
vo ir siuntė į New Yorką, kur 
iš jų statė didelius ir aukštus 
mūro namus. Daugelis New 
Yorke namų ir kitų pastatų 
yra pastatyti iš tų akmenų, 
kurie buvo iškasti lietuvių ran
komis.

Tiesa, dabar tie akmenys 
nėra jau taip balti. Jie nuo 
saulės, lietaus, šalčio, sniego 
virto pilki ir murzini. Vėliau 
specialistai surado, kad šis ak
muo, kada jį išima, tai nuo 
permainų gamtoj trupa ir lu
pasi pliaušomis. Taigi, apie 30 
metų atgal nustojo kirtę ir tą 
akmenį, o daug lietuvių nusto
jo to darbo ir išvažinėjo.

Daug lietuvių dirbo ir Hod
geman Rubber Co. fabrike. 
Laike 1-mo Pasaulinio Karo ši 
kompanija gavo iš valdžios 
užsakymą už 10 milionų do
lerių už gumos gaminius. Daug 
dirbo 
pamų 
menų, 
statyti
dė netikę. Vyriausybė ėmėsi 
žygių prieš kompaniją, kuri 
vėliau pasiskelbė subankruti- 
nus. Tada vėl daug lietuvių iš
važinėjo ir likomės tik namų 
statytojai ir daržų darbinin
kai, kurie dirba pas turčius. 
Taip lietuviai iš čia ir išsi
kraustė.

Minėtos kompanijos pasta
tus nupirko Burrough Well- 
com & Co. Dirba įvairias gy
duoles ir žaizdų apraišalus. 
Ten dirba apie 2,000 jaunų 
merginų ir moterų, ir tik prie 
sunkesnių darbų apie 200 vy
rų. Apie 5 metai atgal ten 
susitvėrė AFL unija, pradžioje 
buvo veikli, bet dabar taip 
nusiramino, kad daugelis dar
bininkų nei nežino, kad ji yra.

Po lietuvių išvažinėjimo li
kome tik 15 šeimynų, bet ir iš 
jų jau 8 lietuviai mirę. Dabar 
yra tik 7 lietuvių šeimynos, 
bet ir tai neilgam, nes mes vi
si esame apie 60 metų am
žiaus, gi vaikai suamerikonė- 
jo, kad net tikromis tėvų pa
vardėmis nesivadina. Ir praeis 
kiek laiko ir niekas iš tų pa
vardžių nesupras, kad tie pi
liečiai yra lietuvių tėvų vai
kai ir anūkai.

Štai, kaip pavardes sukei-

te: Kazakevičius vadinasi Ca
nas, Leliašius — Lailac, Gavia- 
lis — Galis, Rimkus —- Rinko, 
Čirvinskas — Sherwood, Sa
kavičius — Sac. Na, jaunes
nius pasekė ir senesni, taip 
Medeška, 70 metų senelis, jau 
pasivadino Mr. G. Miller. Aiš
ku, kad iš tokių pavardžių 
niekas nesupras, kad tai buvę 
lietuviai.

Bet juk taip yra su visa 
Jungtinių. Valstijų liaudimi, 
mes visi e§ame tai iš vienur, 
tai iš kitur atvykę, taip laips
niškai “suamerikonėjame,” pa
sikeičiame, pritaikome pasiva- 
dinimus ir iš įvairių tautų ir 
tautelių susidarome viena šios 
šalies tauta.

Armijoje yra 8 lietuviai. M. 
Červinskienės tarnauja 2 sū
nūs, P. Gavelio 3, J. Rim
kaus—1, A. Sakavičiaus—1 ir 
Ig. Stasionio vienas sūnus, o 
kitas jo sūnus mirė Afrikoje. 
Dabar į armiją šaukiamas ma
no sūnus ir du žentai.

Kas dėl spaudos, tai yra čia 
du dienraščio Laisvės skaityto
jai, o kitų laikraščių niekas 
neskaito.

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

FLINTKOTE CO.,
PATERSON AVE., PRIE OAK ST., 

EAST RUTHERFORD, N. J.
Važiuokite comfort Bus No. 1, ar 

P. S. Bus No. 16.
Kurie dirbate būtinus darbus 

nesikreipkite.

VYRAI
LENGVAM

STATYMO DARBUI

(62)

REIKIA VYRŲ
BENDRAS DARBAS. GERA ALGA 

40 VALANDŲ IR VIRŠLAIKIAI 
PASIKEIČIAMI ŠIKTAI AR NAKTŲ ŠIFTAI

4 IKI 12 AR 12 IKI 8

HOPULON CORP.,
68 3rd ST., BROOKLYN,

TRIANGLE 5-2543

PRADINĖ ALGA 
$36.60 UŽ 54 VALANDAS 

$39.65 Į SAVAITĘ
PO ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ
' 10% BONAIS

UŽ NAKTINĮ ŠIFTĄ
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

statement©.

HORNI SIGNAL 
MANUFACTURING CORP. 

73 VARICK ST., N.Y.
Canal Street Stotis—visos subvės

(60)

(58)

Ig. Karlonas.

KRISLAI

Pataria Nesiskubini Pripa
žinti Argentinos Valdžios

Uruguayans respublikos 
seimas, Pietų Amerikoje, 
patarė savo valdžiai dar 
bent keletą dienų palaukt 
ir apsimąstyt, ar pripažinti 
naują pro-nacišką Argenti
nos valdžią su Farrelliu 
kaipo “prezidentu”.

Prekinis Amerikos Laivas 
Jugoslavijos Laivyne

Malta. — Buvęs Ameri
kos žibalinis laivas Ohio ta
po pertaisytas, apginkluo
tas ir pervestas Jugoslavi
jos laivynui. Dabar jis bū
siąs svarbiausias jugoslavų 
karo laivas.

Ohio buvo sunkiai fašis
tų sužalotas 1942 m. ties 
Maltos sala.

Kairo. — Nežinia kokiais 
tikslais iš čia išvyko Lon
donan du ministerial buvu
sio Jugoslavijos caruko Pe
tro.

kareiviams neperšlam- 
drabužių ir kitų reik- 

bet kada jie buvo pri- 
į Franci ją, tai pasiro-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
planuojame, tai bus labai ge
rai.

LENGVAS FABRIKO 
DARBAS

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
PUIKIAUSIOS POKARINĖS 

PROGOS.
IDEAL ROLLER & MFG. CO.,

21-24 39TH AVE., 
LONG ISLAND CITY.

(58)

VYRAS
GREIT REIKALINGI

MAŠINŲ DARBAS
JEI NELAVINTI TAI MES

IŠLAVINSIM JUS. '
Muzika laike jūsų darbo.

Atdara Nuo Pirmadienio iki Ket
virtadienio Vakarais iki 8 vai.

RCA - VICTOR
Front and Linden Sts.

CAMDEN, N. J.
(8 min. iš Philadelphijos širdies) 

_____________ ______________________ (56)

PAPRASTI DARBININKAI
NEŠASI NAMO

$44 SU PIRMA SAVAITE

Tirpytoji^ Pagelbininkai
$51 PIRMĄ SAVAITĘ

» Foundry Darbas
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Darbas panašus kaip pagelbininkų masonry 
ir building trades.

Užbaigimų Mechanikai
Greit pakils, jei bus gabūs.

Nuolatinis Viduj Darbas. Paliuosavimo rašto 
reikia.

COLUMBIAN BRONZE CORP.
96 WARREN ST., N.Y.

202 N. Main St.’, Freeport, L. I.
(58)

ELEKTRINES PAJfcGOS PRESO 
GROUP FOREMEN

Taipgi elektrinės pajėgos operatoriai, patyrę 
nusistatyme dies, gauges, precision metalinių 
plakščių išdirbiniai, šėpos, radio rėmai, ną- 
miim daiktai ir t.t. Puikiausia pokarnė proga 

kompetentiškiem vyram.
18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 FRONT ST., BROOKLYN.

Ind. Sub. **F.” train to York St. Sta.
(62)

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS 
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebus 
priimami.

R. C. BENNETT BOX CO.
1500 BLOOMFIELD ST.,’ 

HOBOKEN, N. J.
(X)

MERGINOS-MOTERYS
18 IKI 40

LENGVAS STATYMO 
DARBAS

PRADINĖ ALGA $34.20 
UŽ 511/2 VALANDŲ
$37 f SAVAITĘ

PO ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP;

73 VARICK ST., N.Y.
Canal Street Stotis—visos subvės

NEW JERSEY GYVENTOJAI 
Kreipkitės po

145 Frelinghuysen Ave., Newark.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

(59>
. ------------- ■ i1, iiaaBĮ—iĮ

Vienas dalykas teko paste
bėti : Ne visos didžiosios kolo
nijos turi suorganizavusios 
aparatą rinkimui Lietuvos 
žmonėms paramos.

Kodėl šis apsileidimas? Ko 
laukiama ?

Kur jau gyvuoja Demokrati
nių Lietuvių Tarybos skyriai, 
jie turi pasiimti tą darbą. 
Kur tokių sykių nėra, lai tuo
jau susidaro tiktai 
lui komitetai.

Reikia aparato, 
gero, supratlyvo. O
te, kaip daug bus galima pa
sidarbuoti Lietuvos ♦išlaisvini
mo reikalui ir jos žmonių su- 
šelpimui.

AUTOMOBILIŲ 
SMILTIM ŠVEITIKAI 
IR LEKERIUOTOJAI

GERA ALGA
JACK’S AUTO REPAIR 
1944 ATLANTIC AVĖ. 

BROOKLYN 
GL. 2-8929

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

VALYTOJAI
Geros Algos. Kreipkitės į Timekeeper 

THE BARBIZON
HOTEL FOR WOMEN 

140 E. 63rd St.
(56)

(58)

PAPRASTI DARBININKAI 
PAIPŲ PJOVIKAI 

IR PAGELBININKAI
78c I VALANDA ir VIRŠAUS 

50 VALANDŲ SAVAITĖ
ALBERT PIPE SUPPLY CO., 

BERRY & NORTH 13TH STS., 
BROOKLYN.

VYRAI IR BERNIUKAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

UŽDARBIS, ĮSKAITANT VIRŠLAIKI 
VIRŠ $34 J SAVAITĘ

ODORA CO.
49 JUNIUS ST., 

BROOKLYN, N. Y.
 (58)

SUPERINTENDENT, garu šildomame apart- 
mentiniame name, Brooklyn©, 1-mos lubos, 

Veltui kambariai su alga.
GEORGE A. BOWMAN 

100 W. 42nd St.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
. pareiškimo.

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

MERGINOS-MOTERYS
18—60 AMŽIAUS 

Lengvas Fabriko Darbas 
BŪTINA PRAMONE

Patyrimas Nereikalingas 
Dirbančiam Prie Mašinų 

$24.15 į Savaitę.
Pakuotojoms $20.80 į Savaitę 

48 VALANDŲ SAVAITĖ-
Asmenys iš karinių ar būtinų darbų nepri

imtini be pareiškimo jų atliekamumo.
Muller Paper Goods Co., Inc.

33-02 SKILLMAN AVE.
L. I. CITY

(Crinkle Cup Building)
(60)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas ir smagus fabriko darbas. Gera alga.

ROYAL PLASTICS CO., . 
43-49 Bleecker St., N.Y.C.

_______________________________________ (58)

MERGINOS, STIPRIOS, reikalingos maSih- 
fapės darbui, prie die sets. 60c j valandų 
pradžiai, su laiku ir puse viršaus 40 valandų.

Nuolatinis darbas.
DANNEMAN DIE SET CO.,

205 Lafayette St. (56)

TURNERS IN 
AND LEARNERS

(58)

tam tiks-

veiklaus, 
pamatysi-

REIKIA VYRŲ 
Sandėlyje, 75c j valandų. Laikas ir pusė 

viršlaikius.
BIEN ENFIELD, 

1539 Covert St., Brooklyn.
(58)

Pernai vokiečių subma- 
rinai nuskandino tiktai vie
ną iš kiekvieno tūkstančio 
talkininkų laivų, plaukusių 
per Atlantą.

STULPUKŲ LYDYTOJAI
Atsakomingi vyrai grupių tvarkymui, su ga
bumais nustatyti ir suderinti elektrodus, laiko 

tėmytojai, dirbti lydijimui reikalingus 
prietaisus. Taipgi:

Stulpukų Lydinimo Operatoriai
i Puikiausios pokarinės progos.

18 valandų viršlaikių.
BRIDGE METAL PRODUCTS

201 FRONT ST.. BROOKLYN.
Ind. Sub. "F” train to York St. Sta.

(62)

VYRAI
BE PATYRIMO, 18 IKI 50 

PRADŽIAI 56Į/2c Į VALANDĄ, 
NUOLATINIS DARBAS.

MESINGER,
432 AUSTIN PLACE, •

: 144th ST., & SOUTHERN BLVD.
(66)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas. 
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.
INTERNATIONAL TAILORING CO. 
12th St. ir 4th Ave. 9-to» lubos.

(61)

ARTI

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

(arti 38th St.), N. Y.
(X)

PARK PAPER BOX CO.
24 MORTON ST., BROOKLYN. 

EVergreen 7-4230.
(56)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS J
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN N.Y.

(X)

MERGINOS
Dirbti Džiūlerių Fabrike 

ENGEL BROS.
17 West 17th St., New York.

(63)

JAUNOS MERGINOS
Lengvam fabriko darbui,
DIRBTI KARIELIUS

KEARNY, N. J.
Operetė “Kuprotas Oželis” bus ro

doma kovo 10 d., 8:30 v. v., Lith
uanian P. .C. Hali, 134 Schuyler 
Ave. Liet. Politinis Kliubas kviečia 
visus dalyvauti ir pamatyt šią ope
retę, kurią pagamino Jurgis Klimas. 
Įžanga 50c Prašome nesivėlUoti. — 
Rengėjai. (56-58)

VYRAI AR MOTERYS

REIKIA FABRIKO 
DARBININKŲ

Patyrusių. Pasiruošusių dirbti.
Spaudos atramento išdirbystė.

Sinclair & Carroll Co., Inc.
591 — 11TH AVE., N. Y. C.

(58)

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ
Žiemos laiku daugiausia tuos žmones “Slogos” kankina, kurie netinkamu 
maistu maitinasi. Žiemą persivalgo, persigeria, nepasilsi arba turi vidurių 
užkietėjimą. Žiemą kuodaugiausia reikia kūną užpildyti Vitaminais A, 
D ir C. Kas šiandieną Amerikoje, toje mokslo ir progreso šalyje, slogoms 

serga, tas yra sabdtažnikas savo svei
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi
lankyk į mūsų krautuvę ir susipažink su 
geru maistu ir vitaminais, būtent:
Čielų grūdų ruginė, kvietiriė, Soya duona 
ir pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada
ro jus nervuotu ir negali naktims užmig
ti, tai pas mus galite gauti Coffee Sub
stitute. 100% tikro bičių medaus. Mėsos 
vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku
riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta
ras Užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa
sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir 
Reducing Diet" maistą, tikrai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se
kamų dalykėlių ir tabletėlių:
1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi

sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tąb. $1.50, 300 tab. $3.00.
2. SODEOM tabletėlės dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, 

iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.

3. Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.
Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75. 
SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50.
PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 
Už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų. 250 tab. $1.50.
VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar

ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.
(Multi Vitamin Ir Mineralai; 161 tabletėlės, 
mėnesį, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

VITAL HEALTH
465 LORIMER STR..

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 12 d., 408 Court St., 2 vai. 
dieną. Visi nariai dalyvaukite šia
me susirinkime, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Taipgi prašome 
užsimokėti 
neatsičmėt 
pasiimkite 
Andriūnas,

šių metų duokles. Kurie 
praeitų metų knygos, 

šiame susirinkime. — C.
sekr. (56-58)

INDŲ MAZGOTOJAI
PRIE BUFETO

ir

INDŲ ATĖMĖJOS
Dienom ar Naktim 

Patyrimas Nereikalingas 
Gera Alga

Nemokamai Valgis ir Uniformos
DEL INFORMACIJŲ ŠAUKITE 

FIELDSTONE 3-3600 — EXT. 2054

HOWARD JOHNSON CO. 
SPERRY GYROSCOPE 

Lake Success, L. I.

SHEET METAL 
DARBININKAI

POWER SHEAR 
OPERATOR u

KALVIS
LYDYTOJAI NAKTINIAMS 

ŠIFTAMS 
Kreipkitės

Eureka Iron Works, 
150 BROADWAY 

ELIZABETH, N. J.

V-Y-R-A-I
Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga.

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadclphijoje.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakari jos ir kalėdiniai bortai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila
delphijos, arti Frankford “L” Basais B. ir J. 
ir K; gatvekariais linijos 3, 5 ir 59 ; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

ką. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M.
PRADEDANT PIRMADIENĮ, BAIGIANT 

PENKTADIENI. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

PETER - PAUL, INC.
1150 ORTHODOX ST., 
PHILADELPHIA, PA.

____  • (57)

Ine.

(62)

STIKLO DARBININKAI
Patyrę prie dratinių špilkų skrybėlėms ir 

guzikams ir t.t.
MEYER JEWELRY & NOVELTY CO., 

156 W. 84th St.
' (57)

Nuolatinis darbas. Malonus. 
Patyrimas nereikalingas.

VALAND. NUO 8 IKI 5 KASDIEN 
LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VAL.

J. A. DEKNATEL & SON
96-20 222ND ST., 

QUEENS VILLAGE, L. L
___________________________________ (57)

MERGINOS
Lengvam statymo darbui. Pokarinės progos.

ERNST, 106—7th AVĖ.
_________________________ <W

MERGINOS
$26 už 48 Valandų Savaitę 

Lengvas Fabriko Darbas, Patyrimas 
Nereikalingas.

ODORA CO.
49 JUNIUS ST.

BROOKLYN, N. Y. (67) 
■ --------- - į -------------- a ■’ ■

i MOTERĄ REIKIA
Atrinkimui naujų vilnonių audimų kayalkų. 

Nuolatinis darbas. M. ISRAEL &SONS, 
214 FRANKLIN ST.. GREENPOINT, 

BROOKLYN.
—

MERGINOS
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

sudarytos 
daržovės.

sveikumo

4.

5.
6.

7.

8.

9.

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. ir LDS 86 kp. ren

gia bankietą, kovo 12 d. Įvyks vir
šuj rusų restauracijos, 2924 Yemans 
St. Pradžia 5 v. v. Įžanga $1 asme
niui, prie to bus duodama gardus 
alutis veltui. Taipgi bus duodama 
užkandžių, už kuriuos reikės šiek- 
tiek primokėti. Mūsų organizacijos 
seniai yra rengę parengimą, todėl 
kviečiame nevien tik narius, bet ir 
ne narius dalyvauti, linksmai pra
leisti laiką. — A. Dapšis. (56-58)

MONTELLO, MASS.
Masinės prakalbos, koncertas ir 

draugiškas pasilinksminimas. Ren
giamas naudai Amerikos Raudona
jam Kryžiui, įvyks sekmadienį, 12 
d. kovo, Liet. Taut. Namo apatinėje 
salėje, N. Main ir Vine Sts. Kon
certo dalį pildys Liuosybės Choras, 
vadovaujant George Stephens. Nuo 
Raud. Kryžiaus kalbės Mr. L. Dahl, 
Jr., miesto majoras Joseph H. Dow
ney, adv. S. Yaffe, ir kiti lietuviš
ki kalbėtojai. Šį parengimą padeda 
surengti visos organizacijos, kurios 
priklauso prie Liet. Tautiško ’Namo. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Reng. Komitetas.

(56-58)

(58)

REIKIA PROSYTOJŲ
Prie

VAIKŲ SUKNELIŲ.
Taipgi 

OPERATORIŲ.
Lengvas darbas, puikiausia alga.

40 valandų savaitė.
RIGHTMADE INFANTS WEAR

1204 BROADWAY, N. Y. C. 
(Tarpe 29th ir IJOth Sts., 3-čios lubos).

(60)

TOOL—DIEMAKERS
Tik Pirmos Klasės; Reikia Paliuosavimo. 

SIM, 421 Canal St., N.Y.C.
...... V . .. j(62) 

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikią. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

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

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

LENGVAS FABRIKO DARBAS.' 
Patyrimas nereikalingas.

GEROS ALGOS. NUOLAT.
FEINGOLD & CO.

56 E. 13th St.
(67)

(56)

kaina $2.35. Bet jeigu pirksi šį

FOODS
BROOKLYN* 6, N. Y

ELIZABETH, N. J.
LDS mėn. susirinkimas įvyks 

vo 8 d., 8 v. v. LDP Kliube, 
Court St. Draugai, dalyvaukite 
me susirinkime ir užsimokėkite duo
bės. V. K- ShetąįĮs. (55r56)

ko- 
408 
šia-

WaZre Up, America ds!

Wake up, Ameri
cans!

Make America's 
answer roar out* 
over the world. 
Every citizen must 

United States Armyback the 
and Navy to victory-back them 
with work and money. '

Do your port: Buy United 1 
States Defense Bonds and 
Staihps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 
INSPEKTORIAI 

PAPRASTI DARBININKAI 
APVALYTOJAI

DIENOM IR NAKTIM

U. S. Employment Service
600 Bloomfield Ave., Bloomfield, N. J.

arba

Specialties Mfg. Co., Inc.
35 FERRAND ST., 

BLOOMFIELD, N. J. 
Vienas Blokas Nuo Bloomfield Center

(61)

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BObTAI-^APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

AR KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

(arti 38th St.), N. Y.

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Būtinas darbai Dirb. 
ti prie vaikų megstinių. Viršutinių drabužėlių.

Nuolat. PRANCL KNITTING MILLS, 
25-40 49th St., ASTORIA, L.I. (80th Ave.)

(57)

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinos. Būtinas dar

bas. Laikas ir pusė už viršlaikius. Nuolat
BLEECKER MFG. CO..

33 BLEECKER ST., N.Y.C.
________________________ -ĮSI

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU, 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYLIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES.

GEROS ALGOS
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL CO.
540 W. 50th St.

Phohe CIRCLE 7-5297
. \ (60)* »

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga. 
Proga pakilimam!. 15 Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimų.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ava. O-tot lubos

(61)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS'
KAMBARIU TVARKYTOJOS
MAUDYNIŲ PRĮRUOŠĖJOS
621.26 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į

HOUSEKEEPER

HOTEL ST.
PINEAPPLE ST.,



Seifas Puslapis

<(

prašalinti iš gyvųjų.

Mrs. Snyder, bankerio žmo
na, palikus virš milioną dole
rių palaikymui dvasiškių, nors 
tie pinigai buvo sukrauti iš ei
linių žmonių darbo.

*' v 'A

Laisve, Lithuanian Daily News

NwYorkO'>zW/zfe7l rišosfl

Teisme už Merginos
Mirtį

t

Trečiadienis, Kovo 8, 1^44

Mokyklos Pagelbės 
Raud. Kryžiaus Vajuj

Ne tik suaugusieji, bet ir 
vaikai dalyvauja Raudonojo 
Kryžiaus vajuje. Pereitą pir
madienį miesto mokyklų vir
šininkas Dr. Wade atsišaukė į 
mokytojus ir studentus su pra
šymu aktyviai dalyvauti Rau
donojo Kryžiaus vajuje, rinkti 
aukas ir prisidėti aukomis. 
Siekia mokyklose sukelti 
$250,000.

Už Kriaučiaus Bilą At
mokėjo Deimantu

Pereitą pirmadienį mieste 
pasklido kalbos apie deiman
tą, kuris kadaise puošęs Ispa
nijos karalienę, esąs virš colio 
ilgio, vertės $50,000 ir kuris 
buvęs atiduotas per auksorių 
kriaušiui atmokėjimui $196 
bilos.

J deimantą atydą atkreipė 
kriaučius Robert Rapoport, 12 
E. 46th St., New Yorke, kuris 
sakė prieš apie metus laiko bu
vęs nuėjęs pas auksorių Paul 
E. Flato išrinkti skolą ir vie
ton pinigų jis padavęs jam tą 
akmenėlį visai be nustatymo 
jam kainos. Kriaučius iki šiol’ 
akmenuką laikęs padėtą, o da-i 
bar sumanęs įdėti į paprastą 
kokį žieduką ir atiduoti savo 
žmonai, kadangi akmuo vis- 
tiek atrodęs neblogai. Kriau
čių policija išteisino.

Flato dabar yra kalėjime 
dėl įkaltinimo, kad pas jį din
gę daug svetimų brangakme
nių, kuriuos žmonės pas jį lai
kinai užstatydavo ar pasidėda
vo palaikymui.

Mrs. Hancock Tapo 
Išteisinta

Mrs. Edna Hancock, 30 m., 
ligoninės darbininkė, tapo 
džiūrės išteisinta taip vadina
moje “kreivos prisaikos bylo
je.”

Byla turėjo nepaprastų po
sūkių. Pirmu kartu Mrs. Han
cock buvo patraukus teisman 
tūlą Murray Goldman, kalti
nimu, kad jis kėsinęsis ją iš
žaginti. Goldmanas buvo nu
teistas kalėjimam Paskiau tei
sėjas davė jam mechanišką 
kvotimą, vadinamą “lie detec
tor test.” Pagal tą Goldmanas 
tapo išteisintas, kadangi pa
gal tą “lie detector” išaiškinta, 
būk jis savęs teisinime teisy
bę sakęs. Tada susidarė išva
da, jog Mrs. Hancock melavus 
teisme ir už tai ji patraukta 
teisman. Tačiau radosi teisė
jas, kuris pareiškė, jog ir me
chaniškas melo sekėjas galįs 
būti nustatytu taip, kad jis 
meluotų. Iš savo pusės Mrs. 
Hancock irgi turėjo gerus gy
nėjus.

Viehok jai bene daugiausia 
padėjo Goldmano per didelis 
nusiplepėjimas ir jos buvusi 
nelaimė-liga. Save gindamasis, 
Goldmanas teisme pasakojo, 
kad Mrs. Hancock ne kartą su 
juo turėjusi reikalų, kad jis ją 
kiek kartų matęs nuogą ir bile 
kas galėję ją matyti, esanti vi
sai palaido būdo. Mrs. Han
cock davėsi išegzaminuoti teis
mo daktarams, o jos gynėjai 
išgavo teisę Goldmaną klausi
nėti, kaip jos kūnas atrodęs. 
Jis sakė matęs ant šlaunies ko
kį ženklelį. Bet Mrs. Hancock 
buvo turėjus operaciją ant 
apendiko ir tie pjūviai, taip
gi ir kitos žymės ant jos kū
no, parodė, kad tas mechaniš
ko melo sekėjo išteisintas mer-

'jfišius - bobišius Goldman ap
rimdavo.

Mrs. Hancock teisme buvo 
pasveikinta bučkiais savo vy
ro'. jūrininko, kuris visu jos 
įkaltinimo laiku buvo atsisa
kęs žfljoną smerkti.

Filmos-Teatrai
No Greater Love” Parodo 

Sovietu Moteris Kare
Istorija daugelį kartų yra 

parodžiusi, jog melaginga yra 
mintis, būk karas esąs tiktai 
vyrų dalykas. Mūsų laikais tą 
ypatingai įrodė Sovietų Sąjun
gos moterys. Kaip kad Ame
rikos moterys, taip ir Sovietų 
Sąjungos moterys per laikus 
yra pasižymėjusios kovingu 
partijotizmu.

Filmoje “No Greater Love,” 
dabar rodomoj Victoriar Tea
tre, Broadway ir 46th St., New 
Yorke, toje jaudinančioj ir 
nuostabioj dramoj, kaip nuro
do žinovai, moterų atsižymėji- 
mai nėra nei kiek perdėti. 
Faktinai, visame savo stipru
me jie negali perstatyti nei 
dalelės tų atsižymėjimų. Kiek
viena scena yra paimta iš tik 
i’ų.įų pergyvenimų ir atsiekimų 
kokios nors karo didvyrės.

Nestebėtina, kad filmą “No 
Greater Love” žiūrovuose pa
lieka neužmirštiną įspūdį, ka
dangi filmą sukurta remiantis 
neužmirštinais žygiais.

“North Star” Dabar Rodoma 
Visuose RKO Teatruose 
Puikioji Samuel Goldwyn’o 

drama iš Sovietų Sąjungos gy
venimo kovo 9-tą pradedama 
rodyti visuose RKO teatruose 
New Yorke, Bronxe ir West
chester apskrityje, taipgi 
tra savaitė rodoma RKO 
bee Teatre, Brooklyne.

Pirm to, “North Star” 
buvo ant Broadway per 16 
vaičių.

Filmos vyriausiose rolėse 
vaidina Anne Baxter, Walter 
Huston, Ann Harding, Walter 
Brennan, Dana Andrews, Far
ley Granger. Perstato Sovietų 
Sąjungos parubežių kaimų gy
ventojų gražų, ramų, linksmą 
gyvenimą pirm nacių įsibrio- 
vimo, pirmąsias karo dienas 
ir žmonių mobilizaciją prieš 
banditus.

Šaukiama Svarbi Kon 
ferencija Kovo 18-tą

an-
Al-

iš-
sa-

Amerikinis Sveturgimiams 
Apsaugos Komitetas šaukia 
konferenciją svarbiais klausi
mais, kurių geras išrišimas 
daug prisidės prie subudavoji- 
mo tvirto namų fronto. Įvyks 
subatoj, kovo 18-tą, 1 :30 po 
pietų, knygyno patalpose, 23 
W. 26th St., New Yorke. Drau
gijos malonėkite išrinkti dele
gatus. Regsitracija $1 per de
legatą.

Adams Rothers, 40 m., Sta
ten Island, laikytas pavyzdingu 
pajūrio sargybiniu per 22 me
tus, įkaitintas nužudyme Ritos 
Costello, 28 m. merginos per
eitą liepos mėnesį. Sakoma, 
kad jis nušovęs taksėj tą mer
giną dėl jos reikalavimo pini
gų aborcijai. Jinai buvus nėš
čia su juo prigyventu kūdikiu. 
Rothers aiškino, kad ji pati pa-

Gelžkelis Užbaigė 46 
Metų Tarnybą

Pereitą sekmadienį Brookly- 
no Tiltu praleistas paskutinis 
aukštojo gelžkelio traukinys, 
kadangi ten kursavusi Brookly- 
no Lexington Ave. aukštojo 
gelžkelio linija panaikinama po 
ištarnavimo miestui per 46 me
tus.

Paskutinį traukinį palydėti, 
juomi pervažiuoti tiltą buvo su
sirinkę būriai žingeiduolių, tar
pe tų ir mažiausia pora iš tų, 
kurie važiavo pirmuoju linijos 
traukiniu prieš 46 m. Buvo to
kių, kurie važinėję linija ištisai 
per 40 metų ir dabar atėjo pa
skutiniam “raidui.”

Lepkė ir Jo Sėbrai 
Palaidoti

Sing Sing kalėjimo elektriš
koj kėdėj numarintasis Louis 
(Lepke) Buchalter tapo palai
dotas sekmadienį, Mount Heb
ron, kapinėse, Flushinge, gre
ta seniau mirusios motinos, su 
paprastomis ceremonijomis. 
Dalyvavo nedidelė grupė gimi
nių ir kitų jiems artimiausių 
asmenų. Keletos blokų atstu
me, tose pačiose kapinėse, pa
laidotas Emanuel (Mendy) 
Weiss, Lepkės gengsterių ir 
žmogžudžių grupės kitas vado
vaujantis šulas, kuris buvo 
laikomas esant Lepkės dešinią
ją ranka.

, Louis Capone, žmogžu
džiams parodęs auką, palaido
tas pirmadienį, šv. Kryžiaus 
kapinėse, Brooklyne.

Jie oficialiai buvo nuteisti 
už mirtį Joseph Rosen, saldai
ninės savininko, smulkaus ra- 
ketieriaus, bet neoficialiai jie 
laikoma atsakomingais už mir
tį nežinomo skaičiaus asmenų, 
kurie jiems galėjo užkliūti ir 
būti

Įkaitino Popieros 
Firmas

Devynios New Yorko ir apy
linkės firmos, užsiimančios su
pirkimu, perdirbimu ir parda
vimu perdirbtos popieros, pa
trauktos teisman už peržengi
mą Kainų Administracijos tai
syklių. Vienus kaltina pardavi
me, kitus pirkime virš lubinių 
kainų.

Tumi Mauriello, kumštinin
kas, sulaikytas teismui po to, 
kaip dvi 15 metų mergaitės 
liudijo turėjusios su juomi ly

gtinius santykius.

Traukinys Užmušė Au
tomobilistus

Island traukiniui 
automobilių prie 

L. L, automobilius 
priešakyje

Long 
smogus 
Wantagh, 
buvo stumiamas
traukinio apie 1,000 yardų 
pirm spėjimo sustoti. Du au
tomobilistai trenksmo tapo iš 
mašinos išmesti, bet vistiek už
mušti, o kitus du rado su
triuškintus mašinoj. Menama, 
kad tai Grumman fabrikų dar
bininkai.

Pas Kriaučius
Šiomis 

šapoje 
$43 dėl 
Tai graži auka.

dienomis Atkočaičio 
darbininkai sumetė 
R a u d o n o j o K r y ž i a u s.

Medžioklėje ant nepilname
čių vėlybomis vakaro valando
mis Times Square srityje 
čiupo du berniukus, kurie 
vo dingę iš namų. Juos 
siuntė pas tėvus.

su- 
b ti
pą-

Atliekamos popieros surin
kėjai pakartotinai prašo išne
šamą popierą padėti surištą 
pundelyje atskirai nuo šiukš
lių.

Ponios Grinnell Bowdoin, 
Morgano partnerkos, testa
mente palikta 10 tūkstančių 
dolerių šuneliui.

Keturiom dešimtim rūšių 
darbų krautuvėse nustatyta al
gų skalės, bet jų įvedimui sam
dytojai turės gauti Karinės 
Darbo Tarybos užgyrimą.

A. Mureika.

jog 
ne- 

. ir 
at-

Raudonasis Kryžius per
eitais metais pasiuntė $1,- 
500,000 vertės dovanų prie
šų belaisvėje esantiems 
amerikiečiams. Jūsų dole
riai, paaukoti šį kovo mėne
sį, padės Raud. Kryžiui tą 
patį padaryti ir šiais 
tais.

Matykite Paveikslus
Paveikslai bus rodomi LLD 

1 kuopos susirinkime ketvirta
dienio vakarą, kovo (March) 
9-ta, 7:30 vai. 419 Lorimer 
St., Laisvės svetainėje. Pa
veikslus parodys L. Grikštas. 
Tai labai įdomūs istoriniai pa
veikslai. Perstato, kaip 12-me 
šimtmetyje ir vėliau kankino 
tuos žmones, kurie norėjo per
duoti ką nors žmonėms iš 
mokslo srities. Jie būdavo ka
riami ir deginami ant laužo.

Susirinkimas bus labai svar
bus, todėl visi nariai būkite. 
Atsiveskite ir savo draugus bei 
drauges įrašyti į Lietuvių Li 
teratūros Draugiją. Simpati- 
kai-svečiai matykite tą svarbų 
paveiksią. Visi nariai prašomi 
skubiai užsimokėti duokles,

nie

ke-

Galima ir Negalima
Kadangi yra taisyklė, 

laivyno oficierių žmonos 
gali stoti į Waves, tai Mr 
Mrs. Rallis, toringtoniečiai,
vykę New Yorkan padarė ši
taip: jinai įstojo pirma, o jis 
paskui, kadangi taisyklės nie
ko nesako apie nepriėmimą 
Waves vyrų į oficierius.

Raudonasis Kryžius 
liauja į visus pasaulio kra
štus su jūsų kariškiais 
num is ir dukromis, 
jiems pagelbėti reikale, 
remkite Raud. Kryžių.

su
it ad 
Pa-

NEW SURGICAL DRESSING— 
Plaster of paris dressing, being 
made by Mrs. Thomas Rardin, 
Robins Field, Ga., is boon to busy 
surgeons on battlefield. Dipped in 
water the dressing is ready for 
immediate application and hard
ens in few minutes. Millions of 
dressings and bandages are made ... . . . .
by Red Cross volunteer production i nes pinigai labai reikalingi at- 
corps workers. ; mokėjimui už spaudą naujos

knygos “Lietuva Ugnyje,” kuri 
jau spausdinama ir bus dali
nama nariams už 1944 m.

LLD 1 Kp. Organizatorius.
1O% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDS

C. BROOKLYN, N, Y.
LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 

i trečiadieni, kovo 8 d., 8 vai. vak., 
Liet. Neprigulmingo Kliubo Name, 
269 Front St. Visi nariai būkite lai
ku. — Valdyba . (54-56)

x Anne Baxter, žvaigždė pui
kioje apie Sovietų Sąjungą fil- 
moje “North Star,” dabar ro- 
domoj RKO Albee Teatre, 
Brooklyn©.

, ,, Y-Aį

! CHARLES’

Savininkas
Kainos
Avenue

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. J 
Brooklyn 4

GERAI PATYRĘ BARBERIAI §

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

416*

■ TV ■ TU • aY asma filio tt

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Isist. 28 m.)

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

t

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
BROOKLYN

Gražuole Ginger Rogers vyriausioj rolėj filmos “La
dy in the Dark,” Paramount Teatre, Times Square, 
New Yorke. Ši spalvota filmą perstato moters proble
mas tarp karjeros ir asmens gyvenimo.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-6864

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
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 ŠT.

Prie R.K.O. Republic Teatro

I

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070
TELEPHONE
STAGG 2-5048

ensembles in pre
sentation boxes.

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 
nigiai palaikys jums bi daiktą.

i i

Įf

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

fashioned in ro

- first

0(

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
' iQį STANLEY MISIŪNAS

/ h z-?n)| SAVININKAS

NOTARY
PUBLIC

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

' 282 Union Ave,

| A M O N D

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST IN HEji 

A hEĄot

Matched 14K gold

mantic designs.
Lovely.

•H QUALITY

$65
Weekly Terms

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

Tel. STagg 2-2178. ATDARA VAKARAIS




