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Ką Darys Dewey?
Amerikiečiai su Partizanais.
Ir tas Burbulas Sprogsta.
Kur Galima Dirbti Bendrai.
Kodėl Jie Bijo?
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Kai ponas Dewey kandida
tavo į New Yorko valstijos gu
bernatorius, prisiekė būsiąs iš
tikimas tai vietai ir ištarnau
siąs visus keturius metus. Bet 
ateina prezidentiniai rinkimai. 
Dewey tyli. Republikonai spe
kuliuoja: k ą j i s d a ry s ? Ar 
kandidatuos į prezidentus?

Spauda spėlioja šitaip: jei
gu republikonų partija jį no
minuos, aišku, jis turės kan
didatūrą priimti. O tuo tarpu 
Dewey šalininkai po visą šalį 
zuja ir agituoja už jo nomi- 
navimą.

Dewey yra hooverinio tipo 
republikonas, Willkie oponen
tas. Aplinkui jį, aišku, susi- 
spies visas konservatyviškasis 
elementas. Jei jis būtų nomi
nuotas, dalis Roosevelto priešų 
demokratų, irgi jį paremtų.

Iš Jugoslavijos atėjo dar 
viena gera žinia. Prie Adriati
ko Jūros prie partizanų prisi
dėjo būrys amerikiečių. Jiems 
sekasi. Jau laimėjo vieną smar
ku susikirtima su vokiečiais.

Nereikia nė sakyti, kad 
Amerikos jaunimas nebijo sa-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brųjoklyrie $7.00

Metams

SOVIETAI ŠLUOJA HITLERININKUS LINKUI RUMUNIJOS
Amerikiečiai Atakavo Romą; 
Užvaldė Visą Los Negros Salą
Jungi. Valstijų Lakūnai Ardė 
Geležinkelių Kiemus Romoje; 
Pleškino Nacių Bazę Touloną

Neapolis, Italija.— Ame
rikos bombanešiai daugme- 
niškai sprogdino ir degino 
dvi svarbiausias Romos ge
ležinkelių stotis ir trauki
nių kiemus, padarydami la
bai dideliu nuostoliu tiems 
įrengimams.

Naciai naudoja Romą
vo pareigų. Kur mūsų jaunuo-Į^jp cenįr^ per j^urį sįun.
liai bus pasiųsti, ten jie savo I 
karines pareigas atliks pilnai! 
ir ištikimai.

Jugoslavijos partizanams pa
rama reikalinga. Keletas tūks
tančių amerikiečių galėtų jų 
spėkas žymiai sustiprinti.

Reikia tikėtis, kad šis būre
lis amerikiečių prie Adriatiko 
yra tik pradžia amerikiečių 
įsitraukimo į Jugoslavijos par
tizanų kovas.

čia savo kariuomenę ir pa
būklus prieš amerikiečius 
ir anglus Anzio ir Cassino 
frontuose, nors hitlerinin
kai buvo paskelbę, būk Ro
ma esanti atviras, nekari
nis miestas.

Skaitau Amerikos lenkiškų 
menševikų leidžiamą lai k ras-, 
tuką “Poland Fights.” Jame; 
visuomet labai daug rašoma 
apie “Lenkijos pogrindinį 
dėjimą. Bet į tą judėjimą, ži-i pradėjo vajų 
noma, nėra įskaitomi Lenkijos i Yorko valstijoj 
partizanai.

Praeityje

ra

AMERIKIEČIAI PRI
BAIGIA JAPONUS 
L. NEGROS SALOJ

Sovietai Gręsia Paskutiniams Nacių 
Gelžkeliams tarp Pietiniai-Vakarines 

Ukrainos, Lenkijos ir Centr. Europos

(Fašistų radijai rėkė, 
būk dabar amerikiečiai 
bombardavę paprastas gy
venamąsias Romos dalis.)

Kiti Amerikos lakūnai 
triuškino fašistų geležinke
lių įrengimus Florencijoj ir 
lėktuvų aikštes tuojaus į 
šiaurius nuo Romos.

Tą pačią dieną Jungtinių 
Valstijų bombanešiai nai
kino vokiečių submarinų 
stovyklą Toulone, pietinėje 
Franci joje, tiesiog pataiky
dami į submarinų guštas, į 
laivus prieplaukoje ir įvai
kius sandėlius.

Jungtine Amerikos Darbo Partija Renka J 
Milioną Pasižadėjimų New Yorko Valsti
joj Balsuoti už Rooseveltą 4-tam Terminui

New York. — Jungtinis 
ju-i Darbo Partijos Komitetas 

visoj New 
surinkti 

įmilioną piliečių parašų su 
buvo rašoma ir pasižadėjimu remti Roose- 

grumojama, kad jeigu ateitų ve]įą ketvirtajam preziden- 
Raudonoji Armija lį0 terminui, arba stipriaus 

pasakius, draftuoti jį nau
jai tarnybai. Tuo tikslu 

! atspausdintos kortelės 
| prezidento paveikslu 
i skleidžiamos visuose 
valstijos apskričiuose.

Darbo Partijos Jungtinio 
Komiteto pirmininkas Har
ry Chapman, Darbo Fede
racijos Geležinkelių Rašti
ninkų Unijos vadas, ir CIO

į Lenkiją J
be susitarimo su lenkų londo 
niške valdžia, tai tas “pože^ 
mis,” girdi, sukiltų prieš “rau 
donuosius.”

Tai, žinoma, buvo blofas. j 
Dabar, paskutiniame “Poland1 
Fights” numeryje visai ne
kalbama apie “požemio suki
limą prieš raudonuosius.”

Panaši istorija, kaip su Mi- 
chailovičium. Tai irgi puvo 
menševikų aniuolas sargas, 
blofinamas ir grasinamas.

Karui einant prie pabaigos, 
tie visi burbulai turės susprog
ti ir ne viena apgavystė pasi
darys be galo karti tiems pa
tiems apgaudinėtojams.

Atrodo, kad labai gražiai 
visi lietuviai galėtų susitarti ir 
bendrai pasidarbuoti Raudo
nojo Kryžiaus vajuje. Kam 
reikalingas pasidalinimas? 
Kam tie atskiri sroviniai ko
mitetai ?

Nereikėtų, bet ką tu pada
rysi, kad fašistuojantis ele
mentas yra įsigalėjęs tūlose 
organizacijose ir neprileidžia 
jų net prie tokio darbo, kaip 
Raudonojo Kryžiaus vajaus 
parėmimas.

yra
su 
ir
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DAR NENUGALĖTAS NACIŲ 
SUBMARINŲ PAVOJUS

kino daug . nacių 
nų, bet naciai dar 
didelį submarinų 

ikaip kad įspėjo 
! Knox, Jungtinių

Washington. — Nors a- 
merikiečiai ir anglai sunai- 

submari- 
tebėturi 
skaičių, 
Frank 

Valstijų
laivyno sekretorius. Jie, 
girdi, bet kada gali panau- 
jint daugmeniškas savo at
akas prieš Anglijos ir Ame
rikos laivus.

dabar ateina tiek 
už Roosevelto draf- 
ketvirtajam termi-

ivada Hyman Blumberg, pa
reiškė:

“Jau 
parašų 
tavi m ą
n ui, jog matoma, kad su
plauks daug daugiau, negu 
milionas piliečių pasižadėji
mų remti jo kandidatūrą.”

Skleidžiamojoj kortelėj 
taipgi išspausdinta seka- 

Imas tiesioginis atsišauki
mas į prez. Rboseveltą:

“Gerb. Prezdente!
“Tamsta esi reikalingas 

Baltajame Rūme, kad nu
vestum mus į galutinąją 
pergalę. Mums reikia tam
stos, kad galėtume taiką 
laimėti. Tamsta mums rei
kalingas ir tolesniam tikro
sios demokratijos vykdy
mui pačioje Amerikoje. Aš 
raginu tamstą vėl kandida
tuoti į prėzidentus. Aš pa
sižadu veikliai darbuotis, 
kad tamsta vėl taptum iš
rinktas prezidentu.”

(Jungtinis Darbo Parti
jos Komitetas kartu, beje, 
paskelbė, kad besivadinan
čioji darbiečiais Alexo Rose 
trockistų grupė 
mažą mažumą, 
parodė parašai praeitiems 
rinkimams.

sudaro tik
kaip kad

Kitas darbas, 'kurį visi iš
vien galėtų dirbti, tai teiki
mas medžiaginės pagalbos Lie
tuvos žmonėms. Dalis jų yra 
Sovietų Sąjungos gilumoje. 
Dalis jų randasi Raudonojoj 
Armijoje. Ten yra nemažai 
lietuviškų mokyklų.

Argi nebūtų gražu, jeigu 
tuos savo brolius ir seseris vi
si bendromis spėkomis parem- 
tumėme? O kai bus Lietuva 
išlaisvinta, galėsime tiesiai 
Lietuvon siųsti tą savo para
mą.

(Tąsa 5-me pusi.)

Australija, kovo 8. —A- 
merikos kovūnai visiškai 
užvaldė Los Negros salą, 
Admiraltijos salyne, netoli 
Naujosios Guinejos, ir da
bar tik rankioja bei naiki
na iškrikusius japonų liku
čius.

Užimdami Porlaką, į va
karus nuo Momote lėktuvų 
stovyklos, amerikiečiai už
mušė dar 407 japonus ir 
pagrobė jų kanuoles ir ki
tus įrengimus. Amerikos 
lakūnai jau naudoja Momo
te orlaivių aikštę toj saloj.

Jungtinių Valstijų mari- 
ninkai įsiveržė Į šiaurvaka
rinę New Britain salos da- 

i ir atėmė iš japonų pozi
cijas arti Talasea, kuri sto
vi tik už 167 mylių nuo Ra- 
baulo, japonų tvirtumos ir 
laivyno bazės New Britain

Tuo pačiu laiku ameri
kiečiai ir australai Naujo
joj Guinejoj užėmė dar ei
lę pozicijų į rytus ir va
karus nuo Mandango.

Japonų Laivynas Bijo 
Amerikos Laivyno

Washington. — Čia atvy
kęs admirolas Nimitz, 
Jungtinių Valstijų laivyno 
komanduotojas Ramiajame 
Vandenyne, pareiškė, kad 
Japonijos laivynas tikrai 
vengia susidūrimo su Ame
rikos laivynu.

Amerikos submarinai nu
skandino tiek daug žibali
nių ir kitų Japonijos laivų, 
kad jąponai, galbūt, nu
sprendė jau ištraukt di
džiuosius karinius savo lai
vus iš Truko salos-tvirtu- 
mos. Nes prekiniai japonų 
laivai negalėtų 
kuro ir kitų 
tiems Japonijos 
laiviams, kaip 
adm. Nimitz.

pristatyt 
reikmenų 
karo did- 
pastebėjo

Amerikos lakūnai jau še
šiasdešimt dienų paeiliui 
bombardavo japonus Caro
line salose.

kurovą, tai pusei miliono 
vokiečių teliks tik pora pa
laikių, vienbėgių geležinke
lių pasitraukti į Rumuni
ją; tuomet naciai nustos 
paskutinių gelžkelinių susi
siekimų tarp pietinės Dnie
pro upės kilpos ir Lenkijos 
ir vidurinės Europos. Tada 
tik aplinkinias vienbėgiais, 

(Tąsa 5-me pusi.)

giuoja antrapus šio gele
žinkelio į pietų vakarus, ar
tyn Tarnopolio ir Rumuni
jos.

Atvaduodami Staraja Si- 
niavą ir Kochanovką į ry- 

sovieti- 
niai kovūnai perkirto hitle
rininkams skersinį vienbė
gį geležinkelį, įjungtą į di
dįjį Odessos - Tarnopolio- 
Varšavos geležinkelį. Nuo 
Starajos Siniavos raudon
armiečiai atakuoja nacius 
linkui Proskurovo, iš kujrio 
nuo didžiojo geležinkelio ei
na skersiniai vienbėgiai ge
ležinkeliai į Rumuniją ir 
Stanislavą (vadintoje “len
kiškoje” vakarinėje Ukrai
noje).

Kai Sovietai užims Pros-

Maskva, kovo 8. — Rau
donoji Armija per dieną 
numaršavo dar 
mylių pirmyn pietiniai - 
vakarinėje Ukrainoje; už
ėmė Igrovicą, už 10 mylių 
į šiaurvakarius nuo Tarno-|fus nuo Volčisko, 
polio, penkių geležinkelių 
centro, ir tik už 4 mylių 
nuo svarbiausio vokiečiams 
geležinkelio, einančio iš 
Odessos per Tarnopolį ir 
Lvovą į Varšavą.

Toliau į pietų rytus rau
donarmiečiai atėmė iš na
cių Podvolčiską, apskričio 
miestą ir didelę geležinke
lio stotį, ir tokiu būdu dar 
paplatino pirmiau iškirstą 
20 mylių spragą Odessos- 
Tarnopolio geležinkelyje. 
Dabar Sovietų kariaį žy-

12 iki 20

22 Sovietų Oficieriai 
Atvyko Jugoslavijon

Raudonarmiečių Ofen- 
syvas, Nepaisant Oro 

Ir Ištižusių Laukų
Maskva. ■—‘ Nuo lietų ir 

tirpstančio sniego taip išti
žo keliai ir laukai vakari
nėje Ukrainoje, jog atrodo, 
kad ten negalima būtų ve
sti jokio ofensyvo, bet So
vietų kariuomenė vis tiek 
tebeveda sėkmingą ofensy- 
vą prieš vokiečius, kaip ra
šo Raudonoji žvaigždė.

Raudonarmiečiai vejasi 
suskaldytus nacių jungi
nius šaligrečiai: vieni nacių 
būriai bėga atgal be susi
siekimo su kitais vejamais 
šalimais būriais, tik už ke
leto mylių vienas nuo kito.

Vileikos partizanai suar
dė 6 nacių traukinius.

BOMBARDAVO 7 JAPONŲ 
TVIRTUMAS SALOSE

Perlų Uotas. — Ameri
kiečiai užėmė Majuro salą 
su prieplauka tuo pačiu lai
ku, kai jie atėmė iš japonų 
Kwajalein salą, kaip dabar 
oficialiai pranešta.

Amerikos bombanešiai 
vėl plačiai atakavo septy
nias japonų bazes - tvirtu
mas Caroline ir Marshall 
salose. Negrįžo tik du ame
rikiečių lėktuvai.

Neapolis. — Sovietai at
siuntė Jugoslavijon 22 sa
vo karininkus su generolu 
Kornejevu gal vinyje. Sykiu 
su šiais sovietiniais kari
ninkais nuvyko ir vienas 
Amerikos pulkininkas pas 
maršalą Tito-Brozą, jugo
slavų partizanų vadą, kaip 
praneša New Yorko Times 
korespondentas.

partizanų 
i komanda labai nuoširdžiai 
pasitiko / ir priėmė karinę 
Sovietų pasiuntinybę. So
vietiniai karininkai tiesio
giniai padės partizanams 
kovoti prieš nacius.

Didžiuliai Vokiečių
Nuostoliai Pietiniai

ui • tti • • 'KoresponaenVakarinėj Ukrainoj jugoslavas

Maskva. — Vienas ' ap
suptas vokiečių pulkas ties 
Teofipoliu atsisakė pasi
duoti ; tuomet raudonar
miečiai visiškai jį sunaiki
no.

Starajos Siniavos apylin
kėje, pietinėje Dniepro li
pęs kilpoje Sovietai taipgi 
ištaškė pulką nacių ir pa
grobė 87 kanuoles, 250 au
tomobilių ir daug kitų reik
menų.

Volčisko geležinkelio sto
tyje raudonarmiečiai pa
grobė kelis traukinius ir 
daugiau kaip 400 trokų ir 
automobilių su visokiais ka
riniais kroviniais. Prie Pod- 
volčisko buvo užmušta dau
giau kaip 1,200 nacių ir su
imta daugelis kitų.

Keliose šio fronto dalyse, 
kur vokiečiai darė kontr
atakas, Sovietai sunaikino 
60 priešų tankų ir 19 šar
vuotų automobilių. Visos 
nacių atakos ištaškytos.

TURKIJA ANT DVIEJŲ 
KĖDŽIŲ

Turkijos valdininkai tei
sinosi, kad jie dar negalį 
išstot karan prieš nacius, 
nes anglai nepristatę jiem 
tiek pabūklų, kiek žadėję.

Kongresan Išrinktas 
Republikonas

Denver, Colo. — Repub
likonas žibalo ir automobi
lių kapitalistas ’ D. M. GiL 
lespie, laimėjo rinkimus į 
Jungtinių Valstijų kongre
są prieš demokratų kandi
datą vyresnįjį karininką 
Carlą E. Wuertelę, sužeis
tą kare ir pagerbtą meda
liais už drąsą.

Anglai Atakavo Gelžke- 
lius Francijoj

London, kovo 8. — Bū
riai Anglijos bombanešių 
vėl bombardavo geležinke
lių kiemus ir kitus karinius 
įrengimus Le Mans ir kitur 
vidurinėje Francijoj.

Berlynas sakė, matyt, 
Sovietai pasiryžę sunaikin
ti vokiečių armiją pietva
karinėje Ukrainoj.

STALINAS ATMETĖ LONDONIŠKES LENKU VALDŽIOS SIŪLYMUS DEL SIENOS
London kovo 8. — Pra

nešama jog emigracinė 
Lenkijos valdžia per tarpi
ninkus pasiuntė savo siūly
mus Sovietams dėlei rube- 
žiaus tarp Lenkijos ir So
vietų Sąjungos. Londoniš- 
kiai lenkų “valdovai” siūlė
si tik iki karo pabaigos 
pripažinti Curzono Liniją, 
kaipo laikinąją sieną 
Sovietų ir Lenkijos, 
karo, girdi, turėsiąs 
skirtingas rubežius.

Žinios iš Londono
čiadienį sako, jog Stalinas

o po 
būti

tre-

0

atmetė šį Lenkijos valdžios 
pasiūlymą. Sovietai jau ku
ris laikas pirmiau siūlė, 
kad ir pastovus rubežius 
turi eiti palei Curzono Li
niją, tik su tūlomis galimo
mis vietinėmis išimtimis. 
— Curzono Linija buvo 
Talkininkų Aukščiausios 
Tarybos nužymėta po pra
eito karo, ’ kaipo 
siena tarp Lenkijos 
vietų Sąjungos.

Neseniai pats 
premjeras Churchillas vie
šai pareiškė, jog tai teisin-

tautinė 
ir So-

anglų

Lenkų Ponai Jieško Pritarimo pas Amerikos Pasiuntinį; 
Premjeras Churchillas Stengiasi Sutaikyt Jugoslavus

0

karaliaus Petro premjeras 
Purič ir kai kurie kiti mi-

jo karaliaus Petro neva ka
ro ministeris Michailovi-

ga linija, bet paskiaus jis 
rašė Stalinui, piršdamas 
kai kuriuos žymesnius pa
keitimus. Teigiama, kad 
Stalinas dar nieko neatsa
kė į Churchillo laišką.

Šiomis dienomis atvyko 
Londonan prezidento Roo
sevelto pasiuntinys E.< R. 
Stettinius, Amerikos vals
tybės sekretoriaus pava
duotojas. Londoniškės len
kų valdžios ministeris pir-

mininkas Mikolaičikas tuo- 
jau’s prašėsi pasimatyt su 
Roosevelto pasiuntiniu. Jis, 
suprantama, maldaus, kad 
Amepika užtartų emigraci
nius lenkų valdininkus gin
če dėl sienos tarp Lenkijos 
ir Sovietų Sąjungos.
Jugoslavų Ex - Karaliaus 

Ministerial Londone
Iš Egipto atvyko į Lon

doną Jugoslavijos buvusio

&

nisteriai; sakoma, pats An- čius taipgi sykiu su vokie- 
glijos ministeris pirminin
kas Churchillas juos pa
kvietė. Jis stengiasi sutai
kyti buvusius Jugoslavijos 
valdovus su Tito-Brozo va
dovaujamas partizanais, 
žūt-būtiniai’ kovojančiais 
prieš nacius.

Karališkieji Jugoslavijos 
ex-vafdovai iki pat pasku
tinių dienų šmežė Tito-Bro
zo kovūnus ir kurstė talki
ninkus prieš juos. Buvusio-

čiais atakuoja partizanus. 
Juk pats Churchillas nese
niai parodė, kad Michailo- / 
vičiaus četnikų daliniai už
puldinėja patrijotus - par
tizanus. Tada ir Churchil- 
las pripažino, jog tik pa 
zanai tikrai kovoja prieš 
vokiečius.

London, kovo 8.— A 
rikos bombanešiai vėl 
kavo Berlyną

j
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mūsų jėgų pirmenybę. Užpuolime daly
vavo 800 jbomberių ir šimtai palydovų. 
Tiesa, mūsų nuostoliai buvo dideli, ne
besugrįžo net 68 bomberiai ir nepa
skelbtas skaičius palydovų. Betgi 

mums pavyko nukirsti 176 vokiečių lėk
tuvus ir padaryti neapsakomos žalos 
Berlynui. Karo ekspertai teigia, kad 
mūsų nuostoliai nebuvo per dideli, kad, 
laimėjimas daug viršijo nuostolius.

Informacijos Apie Lietuvai 
Pagelbos Teikimą

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ........... ....
United States, six months ............
Brooklyn, N. Y., per year ............
Brooklyn, N. Y., six months ......
Foreign 
Foreign 
Canada 
Canada

$6.50 
$3.50 
$7.00 
$3.75 

countries, per year ............... $8.00
countries, six months ........... $4.00
and Brazil, per year ........... $7.00
and Brazil, six months ........ $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y„ under the 

Act of March 3, 1879

Oro Ofensyvas Prieš Vokietiją
Pereitą pirmadienį vienas radijo ko

mentatorius pasisakė pranešąs didžiau
sią paslaptį, būtent, kad jau prasidėjo 
invazija Europoje, kad antras frontas 
jau atsidarė. Kurie girdėjo pradžią jo 
kalbos, buvo, be abejo, labai susijaudi
nę. Bet tuojau viskas paaiškėjo: šis 
komentatorius apgaudinėjo publiką. Į 
pabaigą savo kalbos jis pareiškė, kad 
pereitą sekmadienį amerikiečių bom
bardavimą Berlyno jis vadina pradžia 
įsiveržimo Europon ir atidarymu ant
rojo fronto prieš Vokietiją.

Bet niekur nei Anglijos, nei Ameri
kos vadovybės oro ofensyvo prieš Vo
kietiją nėra skelbusios pradžia įsiver
žimo. Tai tik yra kelio skynimas, prie
šo pozicijų silpninimas. Įsiveržimas 
Europon ir atidarymas antro fronto 
Europoje turi specifišką prasmę ir ją 
kraipyti neleistina. Įsiveržimu yra su
prantama Amerikos ir Anglijos armi
jų iškėlimas kur nors vakarinėje Euro
poje, vyriausia Franci j oje. Taip, kaip 
buvo armijos iškeltos Afrikoje ir Ita
lijoje. Tiktai toks bus tikras įsiverži
mas ir atidarymas antrojo fronto.

Tačiau, aišku, nereikia mažinti svar
bos šio oro ofensyvo prieš Vokietiją. 
Jo svarba didžiausia. Priešui padaromi 
milžiniški nuostoliai. Priešas labai 
skaudžiai jaučia. Kad jis jaučia tuos 
smūgius, tai parodo hitlerininkų stau
gimas prieš bombardavimą Vokietijos 
miestų. Ne tik hitlerininkai, bet ir jų 
pastumdėliai pakėlė balsą ir šaukiasi 

prie žmoniškumo ir krikščionybės. O 
visų jų tikslas, žinoma, tai suminkštin
ti tuos smūgius, paveikti Ameriką ir 
Angliją atsižadėti šio nepavaduojamo 

karo įrankio. Vokietija, mat, kaip pa
sirodo, nustojo oro jėgose pirmenybės, 
baigiama išmušti iš oro.

Kas tikrai nori karą baigti ir laimė
ti, tas tiktai padrąsins Amerikos ir An
glijos vyriausybes oro ofensyvą vysty
ti toliau ir visai nušluoti nuo žemės pa- 
viršio ne tik Berlyną, bet visus kitus 
Vokietijos miestus vieną po kitam, jei
gu priešas nepasiduos pirmiau. Bile tik 
jėgų yra, bile tiktai galima.

O jėgų, kaip pasirodo, mes jau turi
me. Kad ir didysis pereito sekmadienio 
bombardavimas Berlyno aiškiai įrodė

Vėl Prezidento Sveika Politika
Dar nuo Tautų Lygos dienų tebegy

vuoja International Labor Office. Ta 
įstaigą laikas nūo laiko turi susirinki
mus ir svarsto darbininkų ir darbdavių 
santykius tarptautine papėde. Įvairių 
šalių valdžios paskirdavo atstovus, re
komenduojamus vyriausių darbo ir ka
pitalo organizacijų. Iki šiol tokias reko
mendacijas duodavo prezidentui tiktai 
Amerikos Darbo Federacija ir Manufac
turers Association. CIO buvo visai igno
ruojamas.

Bet Philip Murray pakėlė protestą ir 
pareikalavo, kad C.I.O. turėtų teisę tarti 
savo žodį. Prezidentas Rooseveltas, sa
koma, palaiko Murray reikalavimą ir 
apie tai pranešęs Federacijos preziden
tui William Green. Nėra nė kalbos, kad 
Green piestu stoja prieš ir, sakoma, ne
nori nei kalbėti apie nusileidimą., Tai 
dar vienas bjaurus Federacijos vadovy
bės užsispyrimas palaikyti Amerikos 
darbininkuose pasidalinimą.

Prezidento užimta pozicija yra tei
singa ir ją palaikys milžiniška Ameri
kos darbininkų dauguma. Greeno krei
va politika turės suklupti. Biurokratai 
iš Federacijos turės nusilenkti prieš dar
bo masių valią-ir troškimus matyti A- 
merikos organizuotus darbininkus ei

nant prie vienybės.

Dvylikti Metai Prezidentavimo
Kovo 4 dieną suėjo lygiai vienuolika 

metų, kaip prezidentauja Franklin De
lano Roosevelt. Šitie dvyliktieji metai, 
yra paskutiniai metai jojo trečiojo ter
mino. Joks kitas prezidentas nėra išbu
vęs tame ofise taip ilgai. Ilgiausia būda
vo, tai aštuonius metus. Jau tokia buvo 
pasidarius tradicija, kad tik du termi
nu teprezidentaudavo. Taip pradėjo Wa
shington ir paskui kiti prezidentai tos 
tradicijos griežtai prisilaikydavo.

Bet tą tradiciją sulaužė Amerikos 
žmonės. Jie tokia dauguma pasisakė už 
Roosevelto kandidatūrą trečiam termi
nui, jog būtų buvęs prasižengimas iš jo 
pusės atsisakyti išpildyti jų valią, 
kokia 
veltas nepasitraukė nuo tų sunkių pa
reigų 
dis Roosevelto asmenyje 
Housėje tikrą prietelių. Tai mato darbo 
žmonės ir už tai jį palaiko.

Bet ateina ruduo ir nauji rinkimai. 
Jeigu Rooseveltas kartais atsisakytų 
kandidatuoti ketvirtam terminui, arba 
jeigu reakcijai susiorganizavus ir sukė
lus prieš jį audrą, jis nebebūtų išrink
tas, sunku ir pamislyti, kas atsitiktų. 
Karo sąlygos dabar tokios, kad Roose
velto buvimas White Housėje būtinai 
reikalingas dar keturiems metams.

Ir 
laimė visai Amerikai, kad Roose-

trys metai atgal! Amerikos liau- 
turi White

Nors, rodos, jau daug sykiu esame aiškinę ir nurodi- 
nėję, kaip tas darbas yra vedamas, tačiau vis tiek dar 
kai kam yra neaišku. Mūsų gi pareiga visą reikalą taip 
nušviesti, kad jokio nesusipratimo bei abejojimo nebūtų.

Paimkime, pavyzdžiui, sekamą laišką:
“Gerbiamieji: Mes sutaisėme pundelį, taikydami jį lie

tuviui raudonarmiečiui arba partizanui, bet nežinome, 
ar jie įeina į tą patį komitetą—Liet. Pagelbos Teikimo, ar 
kam kitam? Mes manome, kad turėtų būti tas pats. Bū
tų gerai, kad per Laisvę ir Vilnį būtų daugiau paaiškin
ta. Dabar, kuomet susivienijo pirmiaus buvęs pundelių 
komitetas su Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetu, o, 
prie to, dar yra ir Amerikos Demokratinių Lietuvių Ta
ryba, tai čia ir pasidaro neaišku, katram komitetui kas 
priklauso, kol galų gale priprasime. Draugiškai,

J. ir E. Sliekai, Pittsburgh, Pa.”
Taip, draugai, jūsų pundelis, kaip ir visi pundeliai—ar 

tai lietuviams raudonarmiečiams, arba partizanams, ar 
lietuviams vaikučiams Sovietų Sąjungoje, ar šiaip lietu
viams, ten gyvenantiems, — turi eiti per Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komitetą. Taipgi tam tikslui naujos ir 
padėvėtos drapanos, maistas, mokykloms reikmenys, tai
komos lietuviškoms mokykloms Sovietų Sąjungoj, ir au
kos turi eiti per Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetą.

Kito komiteto tuo reikalu rūpintis nėra. Šitas pats 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas, pagal Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo rezoliuciją, taipgi rūpinsis 
rinkimu bei kėlimu visokios paramos lietuviams pačio
je Lietuvoje, kuomet Lietuva bus išlaisvinta iš nacių 
vergijos.

Kokie Lietuvai Pagelbos Teikimo Komiteto santykiai 
su Amerikos Demokratinių Lietuvių Taryba?

Daugeliui, pasirodo, šis klausimas neaiškus. Bet turė
tų būti visai aiškus. Santykiai yra tokie:

Demokratinių Lietuvių Taryba'išrinko arba suorga
nizavo Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetą. Todėl Ko
mitetas laikas nuo laiko Tarybai raportuoja apie savo 
veiklą. Tačiau yra du iždai ir du aparatai. Kas nori pa
aukoti Tarybos veiklai čionai ant vietos (leidimui anti
fašistinės literatūros ir varymui abelnai propagandos 
už laimėjimą karo, prieš hitlerizmą, prieš lietuviškąjį 
fašizmą ir 1.1.), turi siųsti Tarybai. Tarybos pirminin
kas yra K. Michelsonas, sekretorius R. Mizara, finansų 
sekretorius Jpnas Gasiunas, iždininkė K. Petrikienė.

Bet, kaip jau sakyta, visos aukos, visi pundeliai, visi 
kiti surinkti daiktai lietuviams anoje pusėje jūrų, turi 
eiti Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetui — niekam ki
tam! Jo adresas yra: 419 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Dar sykį labai širdingai visų prašome turėti mintyje 
tas dvi skirtingas įstaigas, kuomet ką nors siunčiate. 
Bus išvengta daug nesusipratimų.

Dar kartą norime priminti, kad mes jau pradėjome 
ruošti ketvirtą dovanų siuntinį lietuviams Sovietų Są
jungoje. Prašome visų pasidarbuoti. Ypatingai ragina
me supirkinėti daiktus ir sudaryti pundelius.

Drapanų rinkimas, žinoma, eina savu keliu. Bet taip
gi mes norime pasiųsti daug visokio maisto — kenuoto 
maistOj kaip evaporated milk, žuvų, mėsų, makaronų, 
kavos, arbatos, cukraus ir t.t. Komitetui sunku kai ku
riuos tuos daiktus nupirkti, nes reikia štampų, mes gi 
jų neturime ir į “black marke tą” neisime. Tuo tarpu ant 
vietos, geros valios lietuviai, gali tų daiktų nupirkti, 
paaukojant savo štampas, apseinant be tų daiktų, ir pri
siųsti Komitetui. Tai bus graži ir naudinga medžiaginė 
parama Lietuvos žmonėms.

Ketvirtadienis, Kovo 9, 1944?

Neseniai Reading, Pa., įvyko susirinkimas darbo uni
jų vadu ir visuomenininkų pasitarimui dėl kovos prieš 
fašizmą Amerikoje. Paveikslas parodo kalbėtojus. Iš 
dešinės į kairę: James Fox, Leo Krzycki, Robert Mc
Donough, Paul Sifton, (sėdi) Daniel Hoch ir J. Henry 
Stump.

Lietuviams Žinios
ATEIVIAI IR PILIETYBĖ
Naujas įsakymas, Commis

sioner of Immigration and 
Naturalization, Earl G. Ha
rrison išleistas, pakeičia i- 
migracijos ir natūralizacijos 
distriktų geografinius ru- 
bežius. Įsakymas uždarė 
penkis distriktinius ofisus 
— Miami, Cincinnati, New 
Orleans, St. Paul ir Salt 
Lake City, juos įkorporavo 
su kitais, ir įsteigė 
na ją, Atlanta.

Tuo pačiu laiku,
Puerto Rico ir Hawaii pri- 
skaityti prie Jungt. Valsti
jų ofisų. Atlanta apsidirbs 
su visais Puerta Rico ir 
Virgin Island reikalais ir 
San Francisco su Hawaii.

Distriktai Jung. Valstijo
se pagal numerio yra:

1. St. Albans, Vt.
2. Boston, Mass.
3. New York, N. Y.
4. Philadelphia, Penn.
5. Baltimore, Md.
6. Atlanta, Ga.
7. Buffalo, N. Y.

8. Detroit, Mich.
9. Chicago, Ill.

10. Spokane, Wash.
11. Kansas City, Mo.
f2. Seattle, Wash.
13. San Francisco, Calif.
14. San Antonio, Texas.
15. El Paso, Texas.
16. Los Angeles.

viena

ofisai

Priešai - Ateiviai
J. Edgar Hoover, direk

torius Federal Bureau of 
Investigation savo metinia
me raporte, pareiškė, kad 
ligi birželio 30 d., iš viso 
14,432 ateiviai - priešai bu
vo suimti nuo karo pra
džios, gruodžio 7, 1941 m. 
Iš tų, net 5,027 suimti per 
praeitus dvyliką mėnesių. 
FBI ir kitos valdžios įstai
gos rimtai varo ateivių- 
priešų kontroliavimo pro
gramą. Net 492 atsitiki
muose panaikinta natūrali
zacijos certifikai Amerikos 
piliečiams, kurie trukdė 
mūsų karo pastangas; 75 
certifikatai jau atimti.

FLIS.

DARBININKŲ SVEIKATA
Jei Skausmai Krūtinę Varsto kaip ir kiti kūno raumenys ir

Daug’ kam taip užeina, kad O1’£anab gauna geio kiaujo, 
krūtinę paskauda, apie širdį ger0 ma^s^° ir ramiai sau

A. BIMBA, 
Lietuv. Pagelb. Teikimo Komiteto Pirmininkas

PITTSBURGH. PA

padaigo. Kitam taip staigiai 
ir aštriai perveria krūtinę, kad 
net dvasią užima. Kitam tik 
pagnaibo apie širdį, atleidžia 
ir vėl gnaibo, bado. Kartais ir 
širdis

KAS KA RAŠO IR SAKO
KAS PER VIENA TA JŲ 

“NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA”?

Mes irgi esame girdėję 
apie Lietuvoje išeinantį lai
kraštį “Nepriklausoma Lie
tuva.” Dabar jau aišku, 
kad tai bus pačių nacių lei
džiamas provokatoriškas 
šlamštas, kurio vienas tiks
las yra hitlerizmą paskleis
ti ir tarpe Amerikos lietu
vių.

Šiuo reikalu Chicagos 
dienraštis Vilnis (kovo 3 
d.) turi sekamą pasakyti:

Kunigo Prunskio vedamas 
klerikalų Spaudos Biuras 
dažnai paduoda ištraukų iš 
laikraščio “Nepriklausoma 
Lietuva.” Tas laikraštis būk 
tai išeinąs slaptai. Bet Pruns
kio paduodamos ištraukos iš 

'to laikraščio neginčijamai 
jrodo, jog tai nėra kovotojų 
laikraštis, bet greičiau nacių 
pataikūnų laikraštis.

“Nepriklausoma Lietuva” 
bjauriai atakuoja partizanus, 
vadindama juos “gaujomis.”

Tokiomis pat akimis žiūri į 
partizanus ir hitlerininkai.

Pereitą rudenį okupantai 
susimobilizavo sunaikinti tas 
“gaujas,” atseit partizanus.

“Nepriklausoma Dietuva,” 
turavodama Ostlanclo bo
sams, rašė, kad prasidėjo 
“gaujų likvidavimas.” To- 
liaus tas laikraštis skalija:

“Jkyrias ir vietos gyvento
jams ir patiems vokiečiams 
ginkluotas gaujas buvo pasi
ryžę kiek nuvalyti. Valyme 
dalyvavo ir lietuvių savysau- 
gos daliniai ir iš dalies net 
policija. Apie tą medžioklę 
per Lietuvą ėjo legendų le
gendos. Iš tikrųjų medžiok
lės būta plataus masto, net 
DNB (vokiečių žinių agen
tūra) rado reikalinga gruo
džio 7 d. pranešti. Varovai 
buvo dvi vokiečių divizijos, 
pradėjusios gaujas varyti 
nuo Polocko ‘Lietuvos link, 
Švenčionių-Breslaujos ruožu. 
Lietuvos pasienis buvo sustip
rintas lietuvių, latvių, ukrai- 
nų ir vokiečių daliniais. Me
džioklė prądėta lapkričio 4

dieną, o baigta gruodžio 7 
d. Oficialiai praneša, kad su
naikinta 997 asmenys, su
griauta 15 žiemos stovyklų 
dėl 3,000 žmonių, rasti dideli 
maisto, ginklų, šaudmenų 
sandėliai.”

Matyt, partizanai, laisvės 
kovotojai buvo labai gerai 
susiorganizavę, jeigu oku
pantai ir kvislingai pradėjo 
prieš juos tikrą karą. Jie tu
rėjo ginklų ir maisto sande- 
lių. , ,'i,Sjįį

Tuo tarpu ‘^Nepriklauso
ma Lietuva” tuos kovotojus 
vadina gaujomis ir judošiš- 
kai įtaria juos buvus vietos 
gyventojų priešais.

Jau iš to vieno aišku, kad 
tas būk tai slaptai leidžia
mas laikraštis yra nacių įran
kis ir kad jį leidžia lietuviš
ki Michailovičiai, kurie giria
si kovoja su naciais, o tikre
nybėje yra nacių agentai.

Okupantams labai naudin
ga, pabrėžti, kad ve, nevien 
tik jie kovoja prieš partiza
nus, bet ir lietuviai, kurie no
ri “nepriklausomos Lietuvos.” 
Galimas daiktas, kad tokį lai-

GELBĖKIME LIETUVOS BA
DAUJANČIUS ŽMONES!

Atsišaukimas Į Pittsburgh© ir 
Apylinkės Visas Lietuviškas 

Draugijas, Kliubus ir
Pavienius Asmenis.

Kovo 26, 1944, šaukiama la
bai svarbi konferencija, LMD 
svetainėje, 142 Orr St., Pitts
burgh, Pa. Pradžia lygiai, kaip 
1 vai. dieną.

Į šią konferenciją esat kvie
čiami visi geros valios demo
kratinių pažiūrų lietuviai, šio
je konferencijoje bus išdirbti 
planai, kaip ir kokiais būdais 
būtų galima geriausia sušelpt 
badaujančius mūsų brolius, se-

■kraštį finansuoja patys oku
pantai, nes jiems naudinga 
bent kaip-kada užsimauti ki
tokią kaukę, ant kurios para
šyta “nepriklausomybė.”

Jei Prunskio Biuras tos rū- 
' šies “štofą” pila į klerikalų, 

smetonininkų ir menševikų 
laikraščius, tas taip pat paro
do, kaip artimi jiems lietuviš
ki Michailovičiai, kurie dergia 

juospartizanus ir šmeižia 
esant “gaujomis.”

Visus gerus patriotus, visus 
kovotojus naciai ir kvislingai 
vadina gaujom, teroristais, 
gengsteriais.

Prunskio Biuras, klerikali
nės propagandos aparatas, 
nuo jų neatsilieka. '

senis, tėvus ir gimines Lietu
voj. Išvarginti, badaujanti ir 
nukankinti vokiškų nacių, mū
sų broliai ir sesutės, laukia pa
gelbos iš mūsų, Amerikos lie
tuvių. Nes tik mes, gyvendami 
šioj laimingoj demokratinėj ša
ly, galime ištiesti savo pagel
bos ranką. Nes jeigu , mes ne- 
gelbėsim, tai iš kur gi tie varg
dieniai gaus pagelbą.

Jau visuose miestuose ir 
miesteliuose, kur tik randasi 
lietuvių ir lietuviškų draugijų, 
tai jau visur stoja prie šio rei
kalingo ir prakilniaus darbo. 
Taigi ir mes Pittsburgho ir 
apylinkės lietuviai nebūkim at
silikę nuo šio taip artimo, prie 
mūsų širdies naudingo darbo.

Draugijos, gavę šį praneši
mą ir pakvietimą, nepadėkite į 
šalį, nuoširdžiai mes Jūs pra
šom, perskaitykite draugijų su
sirinkime ir malonėkite išrinkt 
ir prisiųst delegatus į- viršmi- 
nėtą konferenciją. Taigi neuž
mirškite kovo 26 dienos.

Dar kartą nuoširdžiai pra
šom, išklausykite mūsų prašy
mo, priimkite pakvietimą, da
lyvaukite šaukiamoj konferen
cijoj.

Amerikos Lietuvių Demokra- 
Suvažiavimo atstovai:

Dr. J. Baltrušaitienė 
E. SliekĮenė 
J. Urbonas 
J. Mažeika.

tinio

nemaloniai suspurda, 
regis, apsiverčia, paskui ir vėl 
lygiai varo savo ritmingą trūk
čiojimą.

Ne kiekvienas krūtinės 
skausmas turi vienodą reikš
mę. Ir ne kiekvienas širdies 
diegimas reiškia, kad širdžiai 
ko trūksta arba kas jai nege
rai. Kartais esti kas netvarkoj 
su viduriais, su skilviu, kad 
vidurius labai iškelia ir skil
vis iš apačios slegia į širdį. 
Tuomet širdis gali tam kartui 
kiek pasiskųsti, o paskiau ir 
vėl atleidžia, nurimsta.

Krūtinės varstymas (angina 
pectoris) esti d ve jokias. Tik
rasis krūtinės varstymas paei
na nuo pačios širdies kokio 
esmingo trūkumo. Gal nuo 
smarkaus susignybimo širdies 
arterijų — Karūninių arterijų 
(coronary arteries), gal nuo 
užsikimšimo kurios jų šakos, 
o gal šiaip tik tų arterijų ge
dimo, sklerozo.

Matot, kaip yra su pačios 
širdies kraujo apytaka. Nors 
širdies viduje visuomet 
yra pilna kraujo, tačiau pa
čiam širdies raumeniui iš to i 
naudos nėra. Širdis tą visą 
kraują varinėja- po kūną, o 
pati sau gauna tik tam tikrą 
kraujo porciją, per tas karū- 
nines arterijas ir venas. Šitos 
karūninės kraujagyslės dau
giausia ir reiškia širdžiai. Jei 
jos sveikos, tęslios ir šiaip nor
malios, tai

■ ir ramiai sau 
darbuojasi, nesiskundžia, ne- 
šokinėja, nesispardo.

Kaip ir kitiems kūno audi
niams, taip ypač ir širdžiai la-. 
bai svarbu turėti pakankamai 
deguonies (oksigeno). Tada 
širdies raumuo esti brandus, 
tęslūs ir stiprus, — nepritrokš- 
ta, nepridūsta.

Bet dažnai pasitaiko, kad 
deguonies ir širdis gauna ma
žokai. Ji pradeda kęsti de
guonies badą (oxygen hunger, 
anoxia). Tada gali užeiti 
krūtinę varstyti ir toks krūti
nės varstymas kai kuo skiria
si nuo ano tikrojo varstymo, 
kuris paeina dėl kokios ūmios 
katastrofos karūninėje arteri
joje.

Krūtinę gali varstyti dėl ko
kio nervinio sutrikimo: dėl di
delio rūpesčio, baimės, pykčio, 
pavydo, nerimasčio.

Ir labai daug čia reiškia rū
kymas. Visi esate girdėję “to
bacco heart:” širdies mušimas 
pasidaro nevienodas, neregu- 
lingas, — širdis truputį pri
dususi, dėl rūkymo mažiau 
gauna deguonies. Nuo didelio 
rūkymo gali užeiti ir labai 
smarkių širdies skausmų. Gali 
būti tokių žiaurių skausmų, 
kad juos galima vadinti tik
ruoju krūtinės varstymu — 
angina pectoris.

Ir rūkymas, šiaip ir taip, 
daug prisideda prie šitos ka
tastrofos : gadina ir širdies 
karūninės arterijas, pagreitina 
organinį širdies 
silpimą.

raumens ap-

širdies raumuo, KaškiaučiusDr. J. J.
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Vasario 20 d. šv. Baltra
miejaus Paš. Draugystė rengė 
prakalbas. Kalbėjo pabėgęs iš 
Lietuvos, Kretingos kliošto- 
riaus ordeno tėvas, T. Just 
Vaškys. Pirmininkas taip ir 
perstatė: “Kalbės tėvas pran
ciškonas.” Kadangi jis buvo 
apsirengęs kunigo drabužiais, 
tai kilo klausimas, kodėl jį va
dina pranciškonu tėvu, o ne 
kunigu ?

Kodėl klioštorių zokoninkai 
vadinasi tėvais, tai aš čia pa
aiškinsiu. Lietuvoj ir caristi- 
nėj Rusijoj, kaip ir kitur, se
novėje buvo baudžiava. Fran- 
cijoj baudžiavai galą padarė 
revoliucija 1789 metais, Rusi
joje žmonių sukilimai ir atve
dė per manifestą panaikinimą 
1861 metais. Baudžiavos lai
kais dvarponiai, feodalai, že
mių savininkai darė su savo 
baudžiauninkais, ką tik jie no
rėjo, mainydavo juos ant šu
nų, šaudydavo, užplakdavo 
rykštėmis iki mirties. Jeigu 
baudžiauninkas sumanė vesti, 
tai turėjo gauti pono leidimą. 
Pirmoji naktis jos žmonos pri
klausė ponui. Iš bažnyčios jau
nąją turėjo nuvežti pas poną, 
o jau tik, kada ji ten pernak
vodavo, tai ant rytojaus galė
jo vykti pas savo vyrą.

Ir klioštoriai turėjo dide
lius plotus žemių ir daug bau
džiauninkų. Zokoninkai ir 
naudojosi visomis tomis teisė
mis feodalų ir pirmos nakties 
teisėmis. Kožname klioštoriu- 
je buvo daug zokoninkų tėvų. 
Suprantama, baudžiauninkų 
vaikai ir vadindavo tuos zo- 
koninkus tėvais, o paskui ir ki
ti žmonės taip juos pradėjo 
vadinti. Taip atsirado ta isto
rija.

Pradžioje savo kalbos jis sa
kė, kad netoli Lewjstono nu
pirko farmą, kur bus įrengtas 
klioštorius ir tėvai pranciško
nai iš Pittsburgh bus perkelti 
į tą lietuvišką klioštorių. Sa
kė, kad vėliau ten bus įreng
ta ir moterų zokoninkių sky
rius.

Toliau sakė, kad dabar Lie
tuvoje yra vokiečiai, bet jie 
nėra taip pavojingi, kaip 
ševikai, kurie dabar jau 
artinasi prie Lietuvos ir 
lietuvių patriotų sudreba 
dis kiekvienu sykiu, kaip 
išgirsta apie Raudonosios 
mijos laimėjimus, naujas 
pergales ant vokiečių.

Paskui per visą valandą 
žmones baugino komunistais ir 
bolševikais, kartodamas Hitle
rio išmislus apie kankinimus, 
būk Kaune, laike Tarybų Lie
tuvos, sukimšdavo politinius 
kalinius į smalos bačkas, pa
leisdavo elektros sriovę, smala 
virdavo. Bet stebuklingu bū
du vis vien kaliniai išlikdavo 
gyvi ir kada juos paleisdavo 
iš bačkų, tai jie būdavo svei
ki, tik aplipę juoda smala. 
Gi kada hitlerininkai užpuolė 
Lietuvą, tai būk tuos kalinius 
bolševikai nusivarė net į Mins
ką, ten sušaudė ir suvertė į 
griovį, bet kaip tik bolševikai 
pasitraukė į rytus, tai kaliniai 
išlindo iš griovių ir eina į Lie
tuvą atgal, nes žino, kad jau 
Lietuvoje yra vokiečiai.

Tai matote, kokias bepro
tiškas hitleriškas pasakas kar
tojo tas “tėvas.” Tik maži vai
kai ar proto netekę žmonės 
gali tam tikėti, atrodo, kad jis 
kartojo pasakas iš fanatikų 
knygos “Pekla su Giesmėm,” 
kurią kūdikystėje vartydavau 
ir mačiau paveikslus, kaip vel
niai griešnas dūšias kankino 
smaloje. Pabaigoj savo kalbos 
jau užpuolė visas ‘ Jungtines 
Tautas — Angliją ir Ameriką, 
kad neleidžia organizuoti Lie
tuvos valdžios nei Anglijoj, 
nei Amerikoj.

Gyrėsi, kad jis su pagalba 
“Šv. Antano išsigelbėjo ir iš
bėgo iš Lietuvos.” Jis susiradęs 
Vokietijos pasienyje gerą ūki
ninką, kuris jį sutiko pervesti, 
bet bolševikų sargai iš bokšto 
ir dar su žiūronais vis dabojo. 
Tada ir vėl įvyko “stebuklas,” 

šv. Antanas užleido tokį lietų, 
lietus krito ant bolševiku, sar
gų, ant jų žiūronų ir taip “šv. 
Antano globoj jis perėjo į Hit
lerio globą — Vokietijon.”

Vokietijos pusėje policija 
suėmė jį ir nuvežė į koncen
tracijos liogerį, bet jis tuojau 
oatelefonavo savo draugui, tas 
lavė gerą rekomendaciją Hit- 
'erio Gestapui (šnipų organi
zacijai), tuojau Gestapo išda
žė “tėvui” tokį gerą paliudy
mą, kad jis laisvai galėjo va
žinėti po visą Vokietiją.

Iš Vokietijos jis nuvyko į 
Barcelona, Ispanijon, kur jam 
vėl parodė kankinimo įran
kius, kuriais bolševikai, su
prask, Ispanijos liaudies val
džia, kankino suimtus genero
lo Franco kareivius, čia jis vėl 
kartojo istorijas, kurias kuni
gas Demskis padavė knygoj 
rnkvizicija, kur aprašyta, kaip 
senovės laikuose krikščionys 
kankino mokslininkus. Tas 
oranciškonas visus inkvi
zicijos įrankius pavertė liau- 
diečių, o viduramžių krikščio
nių priemones liaudiečių prie
monėmis ir tą viską primetė 
bolševikams, 
žmones, kad 
prieš Amerikos talkininkę So
vietų, Sąjungą, kuri taip did
vyriškai kovoja, tiek daug gy
vasčių neteko kovoj už visos 
žmonijos laisvę, kuri suteikė 
Amerikai progą prisirengti ka
ro laimėjimui ir kuri, išnaikin
dama milionus užpuolikų hit
lerininkų, tuo pat kartu išgel
bėjo milionus Amerikos tėvų 
ir motinų sūnų gyvasčių !

Iš Ispanijos “tėvas” pranciš
konas išvyko į Lisaboną, Por
tugaliją, kur jis pinigų i^ vėl 
neturėjo, bet čia jam ir vėl 
atsirado geras prietelis, kuris 
apmokėjo jo kelionės lėšas į 
New Yorką.

Taip atvirai šis “tėvas” nu
piešė, kaip jis atsirado Ame
rikoje. Kur jam tik keblumas, 
tai tuojaus atsiranda arba “šv. 
Antanas,” arba kokis “geras 
prietelius,” kuris jį iš bėdos 
išgelbsti. Iš jo kalbos ir daro
si aišku, kad kas tik naciška, 
h i tleflšk a7~ta i *1 amm a lohtrs ir 
brangu. Kaip žinia, tai Ispani
joj ir Portugalijoj plačiai vei
kia Hitlerio agentūros. Matyti, 
kad ten buvo ir yra daug tokių 
“prietelių,” kurie moka to
kiems “tėvams” padėti atva
žiuoti į Ameriką, kur jie nie
kina Lietuvos liaudį, Lietuvos 
tarybinę vyriausybę, Sovietų 
Sąjungą, kursto žmones prieš 
Jungtines Tautas ir nieko ne
sako prieš Hitlerį.

Gamtos Sūnus.

Daugelis įsivaizduoja, 
13 d. tai nepasekmių diena ir 
toj dienoj prietaringi žmonės 
vengia, ką nors pradėti veikti.

Lit. Draugijos 39 kp. kaip 
tyčia surengė 13 dieną vasa
rio bankietą su programa ir, 
ar jūs tikėsite, ar ne, bet pa
sekmės buvo gana geros. 
Apart pasilinksminimų, gar
džių užkandžių, geros progra
mos, kuopai liko $68.58 pelno.

Tiesa, vienam kitam “sve
čiui” nepatiko šis bei tas, bet 
ar kas gali užganėdinti visą 
tokią spalvuotą publiką, kokią 
mes turėjome? Niekas!

Reikia pasakyti, kad' labai 
gerai pasirodė . Lyros Choro 
kvartetas su gražiomis daine
lėmis, taip pat V. Valukas la
bai gerai padainavo, K. Genys 
pasakė gerą prakalbėlę, ra
gindamas pirkti Ketvirtos Ka
ro Paskolos bonų. P. Šlekaitis 
pasakė atatinkamą deklama
ciją : “Kas Karą Laimės,” o 
vėliau monologą apie “Tabo- 
kių,” kuris labai prajuokino 
publiką.

Drg. I. Klevinckas pasakė 
gerą prakalbą apie A. Lincol- 
no gimtadienio sukaktį. Vė
liau buvo šokiai su įvairiais 
pasikalbėjimais ir gėrimais.

Čia visa kaltė yra tame, kad 
kaip rengiama bankietas su šo

kiais, tai turėtų būti kuo trum
piausia programa, nes jaunes
nieji labai trokšta šokti ir kas 
ką kalba, tai jie neklauso, o 
senesnieji nori pažiūrėti, kaip 
jaunieji miklina kojas, todėl 
kalbėtojo išvedžiojimais mažai 
interesuojasi, o tik žiūri į mu
zikantus ir laukia, kada jie už- 
grieš kokią polkutę.

Man labai dyvas, kad vie
nam svečiui nepatiko deklama
cija ir Laisvės No. 43 jis la
bai užpuola P. Šlekaitį, kad 
tai deklamacija, kurią jis pa
sakė, tai per “riebi” ir vėliau 
nurodo, kad ji tiktų kur nors 
prie “baro.”

Man regis, kad “svečias” 
deklamacijos nesuprato, nes 
tai yra viena iš geriausių ir di
džiumai publikos patiko, nes 
gausiai plojo, na, o jei vienam 
“svečiui” nepatiko, tai pra
šome išeiti, anot Lietuvos žmo
nių patarlės.

Čia susiorganizavo mezgėjų 
grupė ir pradžia darbo labai 
graži, nes jau turi surinkę 
$14 dėl vilnų ir mezgėjos ren
gia arbatos vakarėlį su už
kandžiais, 19 d. kovo, V. Meš- 
kūno svetainėje, 134 W. Mar
ket St.

Užprašomi visi dalyvauti ir 
paremti tokį prakilnų darbą.

Galima pasidžiaugti, kad 
pilnai susiorganizavo Demo
kratinių Lietuvių Komitetas; 
pirmininku išrinktas P. Pėsti- 
nikas, sekr. K. Genys, iždinin
kė M. Truikienė. Komitetas 
atstovauja jau keliolika orga
nizacijų bei draugijų. Dar ne
prigulinčios organizacijos bei 
draugijos mielai kviečiamos 
prisidėti.

Virš minėtas komitetas ren
gia prakalbas, 26 d. kovo, kur 
kalbės draugė K. Petrikienė, 
N. Demko, Russian War Re
lief Komiteto pirmininkas ir 
kiti kalbėtojai. Prakalbos atsi
bus : Knights of Pythias sve
tainėje, 1817 Church Ave.

Rep.

Vasario 26 dieną atsibuvo 
susirinkimas CIO unijų, Hart
forde, Bushnell Memorial Sve
tainėj. Delegatų dalyvavo 300, 
atstovavo apie 75,000 organi
zuotų darbininkų. Pareiškė, 
kad dabar yra reikalinga dar
bininkams sudaryti kolektyvį 
politinį veikimą, daugiau, kaip 
bent kada pirmiau. Visi mato, 
kaip Washingtone 
senatoriai 
grupuojasi
Roosevelto teisingus reikalavi
mus, kaip karo fronte, taip ir 
namų fronte.

Darbininkai tik organizuotai 
gali palaikyti teisingus prezi
dento pasiūlymus ir atremti re
akciją, ypatingai ateinančiais 
viršininkų ir prezidento rinki
mų balsavimais.

Reikia, kad .kiekvienas uni- 
jistas darbininkas balsuotų, 
reikia, kad visi susiregistruo- 
tų balsavimui ir atiduotų bal
sus už tinkamus kandidatus.

Nutarta reikalauti guberna
toriaus Mr. Baldwin, kad pa
skelbtų specialę registraciją pi
liečiams nedėliomis ir kad bū
tų galima užsiregistruoti dirb
tuvėj, kuriems nėra paranku 
išeiti iš darbo, šį pasiūlymą 
pateikė Mr. John Megure iš 
Washingtono.

Priimta rezoliucija, užgirian- 
ti prezidento veiklą. Rezoliuci
ja buvo priimta 
Kita rezoliucija, 
balsiai priimta, 
Conn, valstijos 
ir senatorius, 
prieš prezidento

Nutarta, kad delegatai su
grįžę į lokalus tuojau imtųsi 
darbo, kad šauktų susirinki
mus, ruoštųsi ateinantiems rin
kimams^ aptartų kandidatų tin
kamumą. Aišku, kad mūsų pa
reiga yra ne vien karo išlaimė- 
jimas, bet (išlaikymas demokra
tijos laisvių Amerikoj, paruo
šimas tvirtos ir pastovios tai
kos ateityj. Unijistas,

entuziastiškai. 
taip pat vien- 

pasmerkianti 
kongresmanus 
kurie išstojo 
sumanymus.

Laisve, Lithuanian Daily News
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Rinkliava dėl Stalingrado.
Kanadoj beveik kiekvienas 

didesnis miestas yra pasirinkęs 
vieną iš Sovietų Sąjungos mie
stų, suteikimui reikalingos pa
ramos jo atstatymui.

Toronto miestas pasirinko 
istorinį miestą Stalingradą ir 
tam tikslui 26 d. vasario buvo 
pravesta visam mieste rinklia
va, kurioj surinko $38,172. To
je rinkliavoje ir lietuviai daly
vavo, užimdami labai svarbų 
distriktą. Pietų laike prie mie
sto valdybos namo susirinko 
minios žmonių, pagerbimui 
Stalingrado gynėjų. žmonės 
pasiklausę prakalbų skirstėsi, 
nes lietus vis dar nestojo lijęs 
ir trukdė klausovus.

Nors tą dieną lietus lijo ir 
nedavė galimybės tą darbą ge
rai atlikti, bet pasekmės buvo 
geros. Surinkta daugiausia, 
kiek kada yra surinkę Toron
te. Už tuos pinigus pirks viso
kių reikalingų daiktų dėl Sta- 
Jingrado ,atstatymo.r. ,,

Raudonojo Kryžiaus Vajus. .
Vasario 28 d. Kanadoje pra

sidėjo Raudonojo Kryžiaus va
jus už sukėlimą $10,0.00,000. Iš 
tos sumos Torontu i reikia su
kelti $1,500,000. Norint tą su
mą sukelti, reikės visoms tauti
nėms grupėms taipgi prisidėti 
prie to kilnaus darbo.

Tam tikslui Toronto lietuvių 
organizacijos bendromis jėgo
mis rengia didelį parengimą, 
kuris įvyks 12 d. kovo, lietuvių 
svetainėj. Parengimas būsiąs 
labai įvairus ir įdomus.

Nauji Pergalės Bonai.
Iš Ottawos/ paskelbta, kad 24 

d. bal. prasidės pardavimas 
pergalės bonų. Tai šešti perga
lės bonai iš eilės. Kvota yra 
paskirta $1,200,000,000. Visos 
bonų pardavimo kampanijos 
praeityje buvo labai pasekmin
gos. Norint ir šį vajų pravesti 
pasekmingai, 
kanadiečiams prie to ruoštis, 
kad pergalės bonai būtų 
duoti su kaupu.

Dideli Girtuokliai.
1942 metais , Kanados 

nės išgėrė likerio už 
000, sulyginant su 
000 1939 metais.

Gėrimų vartojimo 
priklauso nuo žmonių gyveni
mo sąlygų pagerėjimo. Nors 
karo metu atsirado daug įvai
rių trūkumų krautuvėse ir ki
tur, bet tas tiek žmonių ne
pykdė1 ir neerzino, kaip trūku
mas alaus ir degtinės. Kai kur 
dirbtuvėse net iškabas prilipi
no darbininkai: “No beer, nor 
work.”

Taip. Mes kanadiečiai per
daug geriame ir perdaug pini
gų išleidžiame už nieką, bet 
visviena, mes negalime ameri
kiečių pralenkti. Bendrai imant, 
kiek kanadiečiai prageria, išei
na kiekvienam gyventojui po 
$23 į metus. Q kaip spauda pa
duoda, kiekvienam / Amerikos 
gyventojui pareina po $46.00 
į metus.

Tai bent burnelės..«- J. B.

Bridgeport, Conn.
Kaip Atsineša Įvairios Orga
nizacijos j Raudonąją Armiją 

Vasario 27, vienoje iš gra
žiausių ir didžiausių Bridge
port© salių, Klein Memorial 
Auditorium, įvyko apvaikščio- 
jimas Sovietų Raudonosios 
Armijos 26-šių metų gyvavimo 
sukakties proga.

Apvaikščiojimas buvo be ga
lo interesingas tuomi, kad pir
mą kartą Bridgeport© mieste 
teko matyti tokią skaitlingą 
minią didelėje salėje ir publi
kos šiltą sentimentališkumą ir 
nuoširdumą linkui Raudono
sios Armijos.

Apart kitko, programoje da
lyvavo du dideli chorai: vie
nas Baptistų Rusų Choras, ki
tas žydų Choras. Abu chorai 
pasirodė labai harmoningai.

Chorams pabaigus dainuoti, 
įvairių organizacijų atstovai 
pradėjo ant estrados nešti pun
delius — įvairias reikmenis 
Sovietų Sąjungos nukentėju- 
siems nuo karo vaikams. To
kie pundeliai pradėjo plaukti 
daugiausiai nuo įvairių religi
nių organizacijų. Tarp įvairių 
o i ‘gan i z ac i j Ų '"atstovų,' įm aršu o - 
ja ant estrados ir Bridgeport© 
miesto majoras, Jasper McLe- 
vy ir nešinąs didoką našulį do
vanų taip pat.

Iš kitos pusės estrados įmar- 
šuoja jaunas, gražus karys. 
Organizacijų atstovai taria po 
kelis žodžius. Majoras, publi
kos reikalaujamas, irgi tarė 
keletą žodžių. Ir pagaliau pir
mininkas perstato virš minėtą 
jauną karį, kuris yra atvykęs 
iš SSRS, tai yra: Kapitonas 
Orest Shevtsov, Raudonosios 
Armijos Artilerijos komandie- 
rius.

Publiką veikiausiai manė, 
kad šis jaunuolis tik gražiai 
atrodo, bet bus kitaip su jo 
kalba. Bet ji apsivylė! Kaip 
minėtas kapitonas gerai atro
do, taip lygiai jis ir geras 
kalbėtojas. Kapitonas pripaži
no, kad naciams po daug me
tų stropaus prisiruošimo karui, 
pasisekė pasigrobti keliolika 
neprisiruošusių karui šalių; 
taip pat jiems pavyko ūmai 
užgrobti ir didelį Sovietų Są
jungos plotai, tačiau dėka ga
lingumui Raudonosios Armi
jos, jau vokiečių kariška ma
šina ritinama linkui vakarų, 
linkui Berlyno!. ..

Taipgi, kapitonas pabrėžė, 
kad kaip alijantų kariuome
nės, taip lygiai 
Armija maršuos 
vėmis ir priešas 
tas galutinai.

Publikoje jautėsi toks' dide
lis sentimentalumas visiems 
kalbėtojams, o juo labiau pu
blika nesigailėjo aplodismen
tų jaunam ir energingam Rau
donosios Armijos kapitonui.

Pundeliai-dovanos ir per
duota minėtam kapitonui.

Sutvarkius visas dovanas 
dar buvo rodoma iš Sovietų 
Sąjungos filmą “Lad from Our 
Town f > ši filmą taipgi įdomi 
ir patartina bile kam, progai 
esant, ją pamatyti.

Kada žmogus matai tokią

Trecias Puslapis

Iš Montrealiečių Susirinkimo | Urbonavičus 11, Vilkelis 18 
Gudas 9, Joneliunas 19, šup- 
levičius 10, Čeponis 14, Mar-. 
kevičius 19, Kilikevičienė 6. 
Minėtas 7, Janušis 5, Kukenis 
6, Kukenienė 6.

Nors minimos kuopos finan
sinis raportas neperblogiau- 
šiai skamba, bet tapo nutarta 
suruošti šaunią vakarienę, 
kaip galint greičiau.

Trumpos prabėgos atlikti 
pavyzdingi darbai. Nemažas 
skaičius išplatinta Vilnies ka
lendorių, katruos išpardavė 
laike Liaudies Balso koncerto 
draugas J. Siminas ir draugė 
Birutė.

Visiems gerai žinomam 
draugui Zdanauskui draugas 
J. Lesevičius iš kuopos iždo 
pasiuntė 25 dolerius. Taipgi 
liko nutarta ir ateityj kuopa 
pasiųs, kiek 
Zdanauskui 
to.

Kadangi, 
yra meno Sąjungos narys, nu
tarta užsimokėti narinę duok
lę kas metas ir būti jos pavyz
dingu nariu. Lavinimosi klau
simu nutarta šaukti debatus. 
Valdybai palikta pasirūpinti 
sale ir numatyti dieną.

Po visų tarimų ir diskusijų 
turėjome kalbėtoją draugą J. 
Vilkelį. Draugas Vilkelis savo 
trumpoj ir turiningoj kalboj 
palietė labai 
neužsilaikymo 
prie vėlumos 
kas disk u savo, 
bėgti namo. Aš patarčiau ne
palikti kalbėtojaus ant galo 
susirinkimo ateityje, o drau
gas Vilkelis, kad pakartotų 
savo kalbą kitą syk i 
būtų gyvas reikalas 
suota plačiai.
Dviejų Organizacijų 

mas Nusisekė
Montrialo lietuvių dvi di

džiosios pašalpinės draugijos, 
Vytauto JKliubas ir Montreal© 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pa- 
šalp. Draugija, vasario 13 die
ną suruošė bendrą koncertą, 
kuris puikiai nusisekė. Kon
certo priruošimui iš abiejų 
draugijų buvo sudarytas ko
mitetas. Kliubas salę davė 
veltui.

Publikos prisirinko pilnutė
lė salė. Dainavo du chorai — 
Jaunimo Choras ir Kliubo Ai
do Choras. Dainavo duetą Ka- 
jackas ir Paragis. Kalbėjo du 
kalbėtojai, Montrealo Lietu
vių Sūnų ir Dukterų Pašalpi
nės Draugijos pirmininkas 
draugas M. Gudas ir Vytauto 
Kliubo pirmininkas 
kaitis.

Buvo perstatytas 
kus veikalas, trijų 
drama “Numirėliai Tyli, 
kas gana puikiai nusisekė. -

Nuo parengimo liko virš 
šimto dolerių pelno, katras 
tapo paskirtas nupirkimui do
vanų lietuviams kareiviams už
jūryje.

Dėl Svaigalų Neteko Proto
Vienas senas Montrealo lie

tuvis čekauskas, dažnai my
lėdavo svaiginančius gėrimė
lius. Prieš porą metų, pradėjus 
protui nenormaliai veikti, iš
buvo keletą mėnesių vyrų ka
lėjimo ligoninėj; buvo pasvei
kęs. Išeinant jam iš tenai dak
taras pasakė: jei nori daugiau 
čia negrįšti, nevartok jokių 
svaiginamų gėrimų. Bet kur 
tau išlaikysi neparagavęs to 
laimės šaltinio vandens.

Pasveiko, pradėjo dirbti ir 
vėl pradėjo ragauti. Ir nė kiek 
ilgai neuliavęs vėl atsidūrė vy
rų kalėjimo ligoninėj.

Ir teko sužinoti, kad dakta
ras pasakęs, pagelbos jam ne
bėra.

Vasario 25-tą dieną įvyko 
LLD 4 7-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas.

Nors susirinkime nedidelis 
narių skaičius dalyvavo, tačiau 
susirinkimas ėjo labai gyvai ir 
sklandžiai.

Minima kuopa neturi pasi- 
rendavusi salės ir susirinkimai 
nereguliariai įvyksta, bet val
dybai išdavus veiklos raportą, 
pasirodo, kad darbas eina pui
kiai.

Liaudies Balso vajaus pa
sekmės labai puikios. Gautas 
pusėtinas būrelis naujų skai
tytojų, išplatinta nemažai lai
mėjimo knygučių. Su koncerto 
įplaukomis Liaudies Balsui 
gryno pelno liko virš keturių 
šimtų.

Visiems vajininkams-kėms, 
tikietėlių platintojams, kon
certo rengėjams, artistams ir 
bet kuom prisidėjusioms prie 
Liaudies Balso vajaus ir už 
paaukotas laimėjimui dovanas, 
LLD 47-tos kuopos vardu, ta
riu širdingiausį ačiū.

Visa eilė labdaringų darbų 
padaryta ir prie kitų smarkiai 
rengiasi.

Vajus už LLD
Baigus vieną didelį vajų, 

prasideda kitas, tai Lietuvių 
Literatūros Draugijos vajus 
už gavimą naujų narių. Ka
dangi Literatūros Draugija 
yra vienintelė darbo žmonių 
švietėja, katra už tokią mažą 
kainą, tik už $1.55 į metus, 
duoda mums kas trys mėne
siai žurnalą šviesą, katrame 
yra naudingiausių pasiskaity
mų, iš kurių mes galime daug 
pasimokinti, apsišviesti. Taipgi 
gauname naudingiausių kny
gų, katros mums duoda su
pratimą, kokiuo keliu turime 
eiti,

Ši 
visų 
taip 
kuopos nariai ir užsidėjo nau
jų narių gauti 40. Kaip pasek- 
mingiau pravesti šį vajų, buvo 
ilgai diskusuota ir prieita iš
vados vajininkams pasidalinti 
distriktais. Štai, čia mūsų va- 
jininkai. ir vajininkės:

Rosemont distrikte eis drg. 
Petronis, Kiela, čekaitis, Si
minas, čekaitienė, Keršienė.

Moisoneune distrikto vajinin- 
kai: draugė Vekterienė, Vil
kelis, Vekteris.

Vidurmiestyj draugė E. Juš- 
kevičaitė.

Frontenac distrikte: 
Kaušila, Smetonienė, 
nauskienė, Krinickas, 
naitis ir Markevičius.

Nedalyvavusiems, susirinki
me nariams bus pasiųsti pra
nešimai apie vajaus eigą ir 
paraginimai bendrai darbuotis 
va j u j e.

Linkiu vajininkams pasek
mingai darbuotis sulyg pasiža
dėjimo susirinkime.

Minimas vajus tęsis du mė
nesius, nuo pirmos dienos ko
vo iki pirmos 
nėšio.

Taipgi tapo 
vajaus šaukti 
ir pakviesti kalbėtoją iš Suvie
nytų Valstijų. Aptarus Litera
tūros Draugijos vajų, buvo 
renkama Kanados Veikiantis 
Komitetas. Ten renkami drau
gės ir draugai gavo sekančiai 
balsų:

Draugė P. Kisielienė gavo 
19-ką balsų, Lesevičius 19, 

galint draugui 
apdarų ar mais-

minią, įvairių religijų ir srio- 
vių minią; taipgi, kada matai 
tos minios šiltą prijautimą ir 
nuoširdumą Raudonajai Ar
mijai ir bendrai alijantų ar
mijoms, kurios šiandien gru
miasi su organizuotu krimina
listu -— fašizmu, — dingtelia į 
galvą, argi neateis vieną gra
žią dieną eilė ir mūsų lietu
viškiems fašistams, argi nepri
sieis ir jiems atsakyti už jų 
griekus, kurie šiandien drums
čia daugeliui lietuvių ramybę 
ir daro šiokias ir kitokias pin
kles galutinam karo užbaigi
mui ir laimėjimui?

~ Petras.

Vyrai, Moterys! Seni ar 
Jauni! Norite Smarkumo?

Norite Naujo Stiprumo Ir Gyvumo? 
Tūkstančiai žmonių 80, 40. 50, 60 metų jau
čiasi silpni, be smarkumo, senesni už savo 
metus, kada jų kūnui trūksta geležies. Išban
dyk Ostrex. Jis duoda therapeutiškus kiekius 
geležies, kada reikia smarkumui, gyvumui, 
jaunumo jausmui. Taipgi p rophy lak tiškus 
kiekius vitamino BĮ, kalcijo, kaipo apsaugų 
nuo silpnumo, nuovargio jausmo. Panaudok 
supažindinamąjį kiekį tik už 35c. Gauk Oa
trex Tonic Tabletčlių šiandien. Parduodama 
visose vaistinėse.
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New Britain, Conn.

(Tąsa)
Juozapas skaudama širdžia žiūrėjo, 

kaip suvalgoma penkiolika tūkstančių 
markių, kuriuos jam išdavė Edvardas.

Pagyvenusios ponios įsikūrė sofose 
svetainėje ir be poilsio karšė savo arti
mųjų kaulus.

Sporto kambaryje apie Vladislovą su
sispietė vyriškos lyties jaunimas. Po 
kalbos, kupinos patriotinių šūkių, poru- 
čikas Zaremba pradėjo surašinėti sava
norius. Kiekvienas gavo paskyrimą ir 
instrukciją. Dėžės su ginklais jau buvo 
atvežtos, ir rytoj vakare visi ginklai tu
rės būti išdalyti. Kai kas prisibijojo, bet 
nesirodė. Vladislovas gyrėsi išimtu iš 
spintos munduru su karininko apsiuvi- 
mais, perdirbtu iš brolio munduro. Bai
gus verbavimą, kad padrąsintų, sugiedo
jo “Jeszcze Polska nezginela”, ir visa 
krūva suvirto į salę.

Senojo grafo kabinete vokiečiai lošė 
kortomis. Juos stropiai vaišino vynu. 
Ten dažnai pasirodydavo Stefanija pa
tikrinti, ar pakankamai yra vyno ant 
stalo ir ar vokiečiai vis dar tebėra įsi
traukę į lošimą.

Pastebėjusi, jog vyno nebedaug liko, 
ji pasakė Vladislovui:

— Liepk atnešti į kabinetą burgundi- 
nio.

Vladislovas jau buvo gerokai išgėręs ir 
stipriai sujaudintas. Pirmoji tarnaitė, 

pasipainiojusi jo akyse, buvo Helė.
— Bėk greitai į rūsį ir atnešk krepšį 

burgundinio! Gyviau!
— Aš nepažįstu vyno, šviesiausiasis 

pone. Paprašysiu tėvą, jis atneš.
Keletą sekundžių Vladislovo žvilgsnis 

šliaužiojo mergaitės liemeniu.
— Tuoj reikia! Einam, aš pats išsi

rinksiu.
Nusileidęs į rūsį Vladislovas atsargiai 

uždarė duris. Helė, priešakyje nešdama 
žvakę, nieko nepastebėjo.
, Prikrovusi krepšį butelių, ji pasilen
kė, norėdama nešti. Tačiau Vladislovas 
šiurkščiai pastūmė ją ir parvertė mer
gaitę ant grindų. '

Viršuje ir toliau puotavo...
Vladekas atsargiai pravėrė rūsio du

ris — nieko. Jis ištempė krepšį su bute
liais ant laiptų, užtrenkė duris ir, bailiai 
dairydamasis, rengėsi užrakinti. Viršuje 
pasigirdo kažkieno žingsniai. Palikęs 
raktą duryse, pro šonines duris jis pra
smuko į kiemą. Kaip prasikaltęs šuo, nu
dūlino į bufetą ir vienu mauku išmetė 
portveino stiklą.

Bufeto kertėje sėdėjo du svečiai, šia
me baliuje jautęsi ne savo ratuose. Tatai 
buvo siuvyklos savininkas Špilmanas, 

mažas, vinklus žmogiūkštis, ir komerci
jos banko direktorius Abramacheris, 
flegmatiškas storulis su didele plike. Jie

nepastebėjo Vladislovo ir šnekučiavo to
liau :

— Jūs suprantate, pone Abramacheri, 
kaip visa tai mane įžeidžia? Kai mano 
Isaakas norėjo įsirašyti, tai jam pasakė, 
jog “žydų” nepriima! Tatai, matote, len
kų armija!

— Na, ir kas?
— Isaakas pasipiktino. Pasigavau Ba- 

rankevičių ir sakau jam: klausykite, tam 
reikalui aš daviau dešimt tūkstančių 
markių, dar pridėsiu tris šimtus kom
plektų karinės aprangos! Argi Isaako 
negalima paskirti kapternamusu arba į 
kurią kitą karininko vietą ūkio srityje? 
Jis, ačiū dievui, baigė komercinę mokyk
lą ir nekvailesnis už tuos ponaičius, ku
rie neturi nė skatiko kišenėje! Argi, 
sakau, gražu taip elgtis su sąjunginin
kais tiktai dėl to, kad jie žydai?

— Na, ir kas?
— Na, Barankevičius viską sutvarkė. 

Isaaką priėmė į ūkio dalį. Tik karininko 
jie vis tiktai jam nedavė. Kol kas jisai— 
seržantas. Bet tai nieko! Isaakas —pro
tingas vaikas, ir jeigu viskas gerai sek
sis, tai vis dėlto jis bus karininkas! Nors 
šitai man ir dar dešimt tūkstančių atsi
eitų !

Abramacheris pastebėjo Vladislovą ir 
kumštelėjo Špilmanui į šoną. Toliau kal
bėjosi pašnabždomis.

— Tai jūs pone Špilmanai, manote, 
jog jie paims valdžią?

— O kaip jūs manote, kam visa tai 
daroma?

— Na, o kaip jūs į tai žiūrite?
— O kaip man žiūrėti, pone Abrama

cheri? Aš manau, jog ir jūs sutiksite, 
kad geriau ponai, negu tarybinė valdžia? 
Juk jeigu nuogaliai sumuštų ponus, tai 
nei jums, nei man jie nieko nepaliks. Ir 
kas žino, gal ir galvas... Aš sužinojau, 
kad tarp mano darbininkų vakar jau bu
vo tokių kalbelių: tegu tiktai ateina ta
rybinė valdžia, mes tam kraugeriui Špil
manui viską priminsime.... Tfu, bjaury
bės! Tuos degtas šeriu, ir dėkingumo 
vietoje — “kraugerys!” Sakykite, ar yra 
teisybė pasaulyje?!

— Ar jūs žinote, kas taip kalbėjo?— 
paklausė Abramacheris.

— O -kaipgi! Aš furija savų žmonių. 
Kalbėjo Sarka, batsiuvio Michelsono 
mergšė. Ji, rodosi, jūsų name gyvena? 
Aš, žinoma, tą šlamštą rytoj išvysiu! Ta
čiau ar ji viena? Ir reikėjo austrams 
privirti tos košes! Rodos, padorūs žmo
nės, ir še tau—revoliucija!

(Bus daugiau)

******* 
tVĖRiemfO i N WAR 
EWBW BONDS

New Britainė lietuviai turi 
pasistatę bažnyčią ir gražią 
svetainę. Kuriuos reikalas ver
čia, eina bažnyčion, kiti į sve
tainę. Buvo laikai, kada di
delė dalis lietuvių sakydavo: 
“Bažnyčioje tik vienas kuni
gas turi valią kalbėti, bet sve
tainėje kas kita — visi žmo
nės liuesai gali kalbėti ir 
šviestis.” Ir po teisybei, taip 
yra buvę. Čia yra kalbėję ku
nigai, sandariečiai, socialistai 
ir komunistai. Išrodė, jog to
ji svetainė buvo, kaip kokia 
respublika, todėl, kad joje vi
si sutilpo ir visi kalbėjo, kaip 
kad mokėjo, niekas jųjų pa
žiūrų nebetrukdė. Tačiaus lai
kas bėgo, sąlygos pasaulyje 
keitėsi ir mūsų svetainėje 
tvarka pasikeitė. Va, šįmet, 
Lietuvos “nepriklausomybės” 
paminėjime ne tik sulaikė De
mokratinių Amerikos Lietuvių 
Tarybos Skyriaus plakatų 
skleidimą dėl Raudonojo Kry
žiaus parengimo-prakalbų, bet 
to nepakako: užsibaigus pa
minėjimui pasišaukė policiją 
ir jai įmelavo, kad svetainėje 
du žmonės dalino komunistinę 
literatūrą ir ardė ramybę ta
me jųjų paminėjime.

Vadinasi, mūsų svetainės ir 
visos šalies demokratiniai prin
cipai tapo sutrempti, su
trempti todėl, kad čia ne ko
munistiniai lapeliai buvo pra
dėti dalinti dar anksti prieš 
programą, bet Raudonojo Kry
žiaus naudai rengiamų prakal
bų.

Gaila, kad yra mūsų lietu
vių tarpe tokių žmonių, 
kurie nei gėdos neturi taip 
meluoti, Raudonojo Kryžiaus 
darbus apšaukti komunisti
niais. Matot, tūliems vadu
kams viskas parausta ten, kur 
jie savo piršto negali pridėti. 
Nevertėtų apie tai nei laikas 
leisti, nei rašyti, bet va kas 
svarbu. Jonas J. Gerdis irgi 
čia yra įveliamas, kuris nėra 
jok is komunistas, bet šiaip ge
ras, doras žmogus, daug vei
kiąs lietuvių organizacijose. 
Per Gerdžio pastangas šimtai 
lietuvių patapo šios šalies pi
liečiais, šimtus jų yra įrašęs į 
susišelpimo draugijas. Taipgi, 
jis, turėdamas notaro teises, 
visoms draugijoms pagelbsti 
kas link šalies teisių ir t.t. O 
tai dar ne viskas. Gerdis yra 
daug prisidėjęs prie namo sve
tainės taisymo, dirbęs jos pa
rengimuose ir tam daug bran

gaus laiko aukavęs. Na ir 
kaip, rodos, tokį žmogų gali
ma išdrįsti melagingai įskųsti 
policijai! Jisai stačiai galima 
pavadinti New Britaino lietu
vių tėvas, o ne kokio ten 
triukšmo kėlėjas.

Draugas V. T. Jokimas sa
kė, “jog jis nepaisąs, kaip jį 
vadintų, nes iš tų žmonių duo
ną nepelnąs, o kai lapeliai ki
tu kartu reiksią paskleisti, jis 
surasiąs vietą ir lietuvius.”

Yra sakoma, taip gamtos pa
tvarkyta, kad gyvybė gimsta 
skausmuose, ji ir miršta tuo
se pačiuose. Vadinasi, Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 
Tarybos Skyriui vos susikūrus, 
tik pradėjus remti šios šalies 
pastangas karo laimėjimui, 
kad motinų ir tėvų sūnūs grei
čiau galėtų sugrįžti pas savo 
mylimuosius tėvus, pas savo 
mylimas, tai Smetonos pasekė
jai meškiškai pasitarnavo šiam 
darbui. Dar gal ir ateityje D. 
A. L. Tarybai bus sunkumų. 
Bet iš viršui pasakyto posakio 
išrodo, kad smetoniniam fa
šizmui artėja galas.

Iš Prakalbų
Raudonojo Kryžiaus naudai 

prakalbos atsibuvo 27 d. va
sario Lietuvių svetainėje. Pra
kalbos surengtos per Demo
kratinių Am. Lietuvių Tarybos 
Skyrių. Kadangi oras buvo ne
palankus, žmonių buvo ne
daug. Kalbėjo nuo Raudonojo 
Kryžiaus atstovas d r. Con- 
nington, vietinis Jonas J. Ger
dis ir K. Stanislovaitienė iš 
Waterbury. Dėl Raudonojo 
Kryžiaus aukų sudėjo 39 dol. 
su centais. Gerdis žadėjo pa
rinkti dar daugiau.

Varde demokratinių lietu
vių daug ačiū reikia ištarti 
tiems, kurie daug dirbo dėl 
įvykinimo šių buvusių prakal
bų ir kalbėtojams.

Pusininkas.

Kiek laiko bus prabėgę, kai 
draugė šuopienė buvo susižei
dus. Ar ji jau pagijo, neteko 
sužinoti. Dabar kita draugė, 
K. Remeitienė serga. Ji neti
kėtai, nešdamosi reikmenis į 
stubą, puolė ir šonkaulius įsi
laužė. Dabar trūksta daktarų, 
tai Remeitienei prisiėjo išbūti 
apie vienuolika valandų iki 
gavo daktarišką pagelbą. Te
ko ją aplankyti, ji sakė, “kad 
vos iškentėjus skausmus be
laukiant medikalės pagelbos.”

Linkime šųopienei būti tvir
tai ir Remeitienei greito su- 
sveikimo.

Victor J. Valley. '

Haverhill, Mass
Lietuvių Piliečių Gedimino 

Kliubas gerai atsižymėjo su 
karo apsigynimo bonais.

13 d. vasario, po pietų, sa
vo svetainėje, 324 River St., 
buvo sušauktas visų vietos lie
tuvių susirinkimas. Publikos 
buvo pilna svetainė — virš du 
šimtai.

S t r a v i n s kiutė sudainavo 
Amerikos himną, akompanavo 
advokatė Yurelioniutė. Buvo 
rodomi karo paveikslai, kal
bėjo miesto majoras Albert W. 
Glynn, advokatas William 
Keršis, kunigas John D. 'Zu- 
romski. Buvo ir daugiau kal
bėtojų.

čia buvo parduota 4-tos Ka
ro Paskolos bonų už 60,000 
dolerių. Lietuvių Piliečių Ge-; 
dimino Kliubas pirko už 10,-į 
000 dol., 12 ypatų pirko po| 
$l,-000, o kiti įvairiomis su
momis. L. P. G. Kliubas jau į 
pirko viso už 35,000 dolerių 
bonų.

Dabar bandome sužinoti, 
už kiek Haverhillio lietuviai1 
yra pirkę iš viso karo bonų. 
Patartina priduoti bono nume
rį ir sumą, už kiek pirkta LPG 
Kliubo valdybai.

Šio parengimo pirmininkas 
buvo William J. Paulikonis.

21 d. vasario buvo paskelb
ta vietinėje spaudoje, kad Ha- 
verhilliui buvo paskirta Ketvir
tos Karo Paskolos bonų kvota,

$2,900,000. Parduota už $4,- 
230,000.

12 d. vasario apsivedė 
Adolph Večkys su Albertina 
Klimazinski, francūzų tautos. 
Apsivedė miesto svetainėje, 
pas city clerk Bernard H. Do
nahue. Jaunavedžiams linki
me laimingo gyvenimo.

11 d. vasario buvo pranešta 
vietinėje spaudoje, Haverhill 
Evening Gazette, kad ponia 
Clara W. Veasey, kuri mirė 
sausio 3, 1944, paliko $1,237,- 
500 turto. Jos turtas išdalytas 
giminėms, įvairioms įstaigoms, 
o kiti palikta jos trims vai
kams. Taigi, kaip pasirodo, tai 
čionai yra ir ne visai biednų 
žmonių.

Senis.

Japonai bijo talkininkų 
įsiveržimo Javos salon.

Daugiau amerikiečių at
plaukė į Nauj. Guineją.

»*»»» 3-$-3 3—$—3 3—$—3 s-S-* s 3-~—3

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

^sudarau __ ___
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

I dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

I F. W. SEALING Į į (Shalinskas) j
į FUNERAL HOME
I 84-02 Jamaica Avenue į

Opposite Forest Parkway
* WOODHAVEN, N. Y. 1 
i ★ ★ ★ I 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
! Tel. Virginia 7-4499 (

rJ. GARŠVA Į
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja am 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselij-om, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUF 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen R-9770

........................... . —-... .. -......... .........

0 «

į Philadelphia, Pa.
Po Miestą Pasidairius

Vas. 27 d., įvyko susirinki
mas Demokratinių Lietuvių 
Tarybos, Phila. Skyriaus. P. 
Mack, skyriaus raštininkas, 
pranešė, kad jis ir J. Luko
ševičius, vas. 20 d. pasakę po 
prakalbėlę besilinksminantiem 
kliubiečiams (Lietuvių Repu- 
blikonų Susivienijimo Kliube). 
Prašė prisidėti aukomis lietu- 

| viams nuo karo nukentėju- 
siems gelbėti. Surinko .aukų 

| net $34. J. Rainys susirinkime 
t aukojo $2. Viso skyriaus ižde 

dabar yra $53. Išdirbta planai, 
kaip kuo daugiausia ūmu lai
ku surinkti drapanų ir kitų 
reikmenų Lietuvos žmonėms. 
Įgaliotas komitetas padaryti 
atsišaukimus į organizacijas ir 
per spaudą, nurodant stotis, 
kur sugabenti drapanas.

Per Vėlai Apsižiūrėjo
Advokatas C. Cheleden, bu- 

į\ vęs Šiaurinės Dalies Lietuvių 
f V Republikonų Susivienijimo na- 
\ rys, dėl neužsimokėjimo duo- 
A kliu išsibraukė. Vas. 15 die- 
Anos susirinkime, iš naujo pri- 

\davė aplikaciją. Adv. Chele
den nuostabai, su jam nemalo
niais komplimentais — narys
tės aplikaciją vienbalsiai at
metė. Tai mat, ko susilaukė 
prie smetonininkų prisiplakęs 
advokatas. Stambiausia ir tur- 

/ tingiausia lietuvių orgaipzaci-

ja šiame mieste uždarė jam 
duris.

Ar Galimi Stebuklai?
Mano kaiminka gavo atsi

šaukimą nuo “seserų,” kur sa
ko: “šv. Pranciškaus seserys 
kviečia į iškilmingą trylikos 
antradienių noveną prie šv. 
Antano... Jis sugrąžintojas 
prapuolusių daiktų, sveikatos 
ir gyvybės. Jis apgynėjas prie
šo užpultų miestų ir gyvento
jų karo metu.”

Su atsišaukimu prisiuntė ir 
lapelį su 50 reikalavimų šv. 
Antanui. Nekuriuos čia pažy
miu :

“...Bedievio atvertimą. At
gauti sveikatą. Atgauti Lietu
vos nepriklausomybę. Už jau
nus kunigus, kad Lietuva susi
lauktų šventųjų, kad nesipla- 
tintą komunizmas. . .”

žinoma, šv. Antanas, tų 
prašymų veltui nepildys, todėl 
seserys prašo aukų, o lapelį 
padės “. . . prie Šv. Antano al
toriaus.”

Tai mat, kokie burtai sklei
džiami dvidešimtame amžiuje.

S. V. Ramutis.

Detroit, Mich.
Vieša Padėka.

Vasario 17 d., Porter Svetai
nėj, buvo Moterų Pažangos 
Kliubo susirinkimas. Po susi
rinkimo buvo gražus bankietas, 
tai 6-šių metų Moterų Pažan
gos Kliubo sukakties proga. 
Buvo pakviestos moterys ir ne 
nares, dalyvavo ir Moterų Cho
ras, kuris gražiai sudainavo 
kelias daineles.

Ir kartu draugės įteikė man 
ir Dr. Palevičiui puikią dova
ną, kaipo atžymėjimą mūsų 20- 
ties metų ženybinio gyvenimo 
sukakties, kuri pripuolė 16 d. 
vasario.,

Dr. Palevičius, aš ir mūsų 
dukrelės — Birbta ir Ophelia 
širdingai dėkojame draugėms, 
kurios prisidėjo prie šios dova
nos ir niekados neužmiršime 
tas drauges, su kuriomis kartu 
veikiame darbininkų ir progre
so labui. Prie dovanos prisegė 
kortelę, po kuria sekė parašai 
tų brangių draugių. Visoms 
joms širdingai ačiū!

Kartu noriu padėkavoti drg. 
Belskienei už gražią orchids 
puokštę, kurią prisiuntė į na
mus; taip pat ir d. Smitrevi- 
čienei už gėlių puokštę, kurią 
man įteikė laike/Liet. Literatū
ros Draugijos įbankieto, kuris 
buvo parengtas pagerbimui 
Vilnies vajininkių. Širdingai 
ačiū už gražias dovanas!

Uršulė Patevičienė.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS i
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynaiį 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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. Evergreen 4-9508
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CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Ml. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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.

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

sunkus pristatymas anglies

Mes taipgi aprūpinam 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 7-1661I GREEN STAR BAR & GRILL j
Lietuviškas Kabaretas g

® * * * i

Kas nori gražiai lai^ą praleisti pasilinksminti ir pasišokt)
X užeina pas “Green Star Bar and.Grill,” nes žino
jp kad visados bus patenkinti

Pare Kiekvieną Šeštadienį
J? ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. £

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
S 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. #

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Daromo 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 j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

....- -——-------
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Penktas Puslapis

Sovietai Gręsia Paskuti 
niams Nacių Gelžke- 

liams Ukrainoj
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

vingiuotais geležinkeliais 
vokiečiai per 'Rumunijos 
kalnus turės mėgint palai
kyti susisiekimus.

Apart jau minėtų vieto
vių, Raudonoji Armija tą 
pačią dieną užėmė dar Če- 
tyrboki, Bolšije Puzyrki ir 
Lažava geležinkelio stotis 
ir 200 kitų gyvenamųjų 
vietų ir pasiekė punktus ar
čiau kaip 60 mylių nuo Be- 
ssarabijos - Moldavijos ru- 
bežiaus; o iki pačios Ru
munijos sienos raudonar
miečiams telieka 87 mylios.

Hitlerininkai darė įtūžu
sias kontr-atakas, ypač į 
šiaur - vakarius nuo Pros- 
kurovo, bet tapo atmušti ir 
atmesti atgal. Naciai sten
giasi atlaikyt Proskurovą, 
išilginio ir skersinių gele
žinkelių mazgą, kad bent į 
pietus ir vakarus nuo jo 
galėtų naudotis geležinke
liais.

vadą. Jis keikė, šluostėsi pra
kaitą ir vėl goebbelsiškai nie
kino tą šalį, kuri išgelbėjo visą 
pasaulį nuo hitleriško barbariz
mo. Jis reikalavo, kad Amerika 
skelbtų karą Sovietų Sąjungai, 
kad grąžinti Lietuvoj smetoniš
ką tvarką (suprask fašizmą), 
ir baigė keikdamas ir šaukda
mas melstis. Klausant atrodė, 
kad tam žmogui iš tikro labai 
baisu, kad Hitleris karą pra
laimi.

Buvo renkamos aukos, surin
ko apie $17. žinoma, tai vis 
Lietuvos “gelbėjimui,” bet tiek 
jas matys Lietuvos žmonės, 
kiek Tysliava mato savo ausis 
be veidrodžio, o kad aukos ne
pasieks tikslo, tai ir todėl, kad 
jau tą pat dieną prakalbų ren
gimo komitetas buvo užpirkęs 
mišias už Smetonos dūšią, o ži
noma, kad ta dūšia labai grieš- 
na ir mišios brangiai atsieina.

Buvo ir karo bonai pardavi
nėjami, pabaigoj prakalbų pa
klausiau, už kiek pardavė, tai 
sakė, kad tik už $900. Tai ma
tote, kokiems tikslams jie ren
gia neva Lietuvoj “nepriklau
somybę,” jiems apeina niekini
mas mūsų talkininkės.

U krinas.

KRISLAI HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Elizabeth, N. J
$2.00 
.. 40c

15c 
10c 
25c 
25c 
25c 
25c

35c

25c

daug. Pradžioj 
paskui prasidėjo

perstatytas
Starkus;

mažai
tėvas”

vie- 
jis

Keikė, šaukė Melstis ir Plūdo 
Sovietų žmones.

Tūlas Lietuvai Gelbėti Komi
tetas, vasario 27 d. surengė ne
va Lietuvos “nepriklausomy
bės” minėjimą. Garsino, kad 
bus koncertinė programa ir su
vaidinta komedija, žmonių bu
vo susirinkę 
buvo dainų, o 
prakalbos.

Pirmiausiai 
tin is kunigas
trumpai pakalbėjo, 
paliesdamas. Sekė 
zuitas Jonas Kidykas, kuris 
sai nepanašus j “tėvą.”

Po to sekė adv. K. Jurgėla, 
kuris pradėjo kalbėti neva iš 
Lietuvos istorijos, apie kovas 
su kryžiokais, bet aiškino slėp
damas vokiečių kryžiokų bar
barizmą, tartum lietuvius kal
tindamas dėl tų karų ir sakė, 
kad tų laikų aukos, tai tik 
nykštukas, palyginus su tais mi- 
lionais, kiek dabar išžudo Stali
nas. Jis puolė Amerikos talki
ninkę Sovietų Sąjungą.

Po jo sekė kitas smetoninin- 
kas J. Tysliava, kuris pavertė 
Lietuvos “nepriklausomybės” 
minėjimą į jovalą. Jis neva 
pradėjo apie karą, bet neaiški
no, kad Vokietijos hitlerininkai 
ir jų sėbrai už tai kalti, o tuo
jau užpuolė Staliną.

Jis sakė, kad Hitleris tuojau 
pasitrauks iš Lietuvos, bet at
eis “rup . .. Stalinas.” Ir pra
dėjo keikti bjauriausiais var
dais Sovietų Sąjungos liaudies

je- 
vi-

20c
15cApie Keplos Kančias 

Virėja su 450 visokių 
kepimui, virimui, ke- 
ir tt............................... 1.00
Naktų ir Viena, dalis 50c

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga 
Kapitonas Fogelis, apysaka 
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 
Mikaldos Pasakojimai ................
Duktė Marių, graži apysaka .....
Duktė Gyvena Pūstynėje .........
Burykla ir Burtininkas .............
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ............................
Naujas Būdas Išmokt Gražiai 

Rašyti ...................................
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c
Velniškas Tiltas per Nemunų, 

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus ......................................

Praloto Olšausko Darbai ir 
Nuopelnas, su paveikslais .

Kantičkos 
Lietuviška 

receptų, 
navimui 

Tūkstantis
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ..................................$1.25
Sapnų Knyga, anglų kalboje, iš

aiškina apie 10,000 skirtingų 
sapnų, arti 700 pusi., kaina $2.25 

Daktaras Namuose, anglų kal
boje, su daugeliu paveikslų; 
su paveikslais vaistinių auga
lų ir apie žmogaus kūno sis
temų. Su daugeliu h gerų re
ceptų. Aprašoma visokios li
gos ir kaip nuo jų gydytis.
Apie 1000 pusi., kaina ....... $8.50

žolių Arbatos:
Pailių Arbata arba Mostis po 
Nuo Kosulio, Dusulio ...............
Nervų ir nuo Sutukimo, po .......
Inkstų Kraujo Valytojas, po .....
Nuo Kosulio, Dusulio ................
Vyriškumo Pataisymui ..............
Vidurių Liuosuotojas ..................
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ................
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ................................
Nuo nemalonaus kvapo ............
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos ..................  85c
Nuo Sutukimo Žolės ..................  85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS, 
834 Dean St., Spencerport, N. Y.

85c 
60 

85c 
60c 
60c
85c 
60c

60c

85c
85c

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 sabotažnikas savo svei
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi
lankyk į mūsų krautuvę ir susipažink su 
geru maistu ir vitaminais, būtent:
Čielų grūdų ruginė, kvietinė, 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 tab. $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.

4. 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 $l.Š0. 
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, 
mėnesi, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

VITAL HEALTH 
465 LORIMER STR.

sudarytos 
daržovės.

sveikumo

5.
6.

7.

8.

9.

kaina $2.35. Bet Jeigu pirksi šį

FOODS
BROOKLYN, 6, N. Y

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Deja, ir šiuo reikalu vieny

bės nėra. Katalikų, tautininkų 
ir socialistų lyderiai nė gir
dėt nenori apie bendras pa
stangas.

Kodėl ?
Mano supratimu, pamatinė 

priežastis yra tokia: Jie bijo, 
kad bendrai veikiant, visi 
nigai ar daigtai, surinkti 
šelpimui 
rėš būti 
vartoti.

Dabar
bes prieš nieką jie neturi, štai 
per du savo suvažiavimu su
rinko dešimt tūkstančių dole
rių su viršum, neva Lietuvos 
žmonių šelpimui, bet ar nors 
vienas doleris nuėjo tam tiks
lui? Ne, nenuėjo.

Štai kame visa paslaptis jų
jų priešinimosi bendrajam 
darbui.

Lietuvos žmonių, 
tik tam tikslui ir

pi- 
su- 
tu- 
su-

gi jokios atsakomy-

Italijos frontuose kovo 8 
tik žvalgai teveikė.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Svarbios prakalbos ir gražios 

nos, sekmadienį, 12 d. kovo, Liet. 
Sūnų-Dukterų salėje, 29 Endicott 
St. Kalbės žymi kalbėtoja Katrina 
Petrikicnė, iš Brooklyno. Dainų pro
gramų pildys Ignas Kubiliūnas ir 
Rože Merkeliūtė, bostoniečiai. Pra
džia 7:30 v. v. Prašome skaitlingai 
dalyvauti. Rengia Moterų Literatū
ros Kuopa. (57-58)

dal

ROCHESTER, N. Y.
Moterų Dienos minėjimas įvyks 

11 d. kovo, šeštadienio vakare, 575 
Joseph Ave. Užprašome dalyvauti 
visus, vyrus ir moteris. Mezgėjos.

(57-58)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 12 d., 6 v. v., 735 Fairmount 

Ave., įvyks ALDLD 141 ir 10 kuo
pų vakarienė, pundelių ir mezgimo 
reikalams, — kurie bus pasiųsti Lie
tuviams kovotojams prieš fašizmų. 
Kviečia Rengėjai. (57-58)

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth - Lindeno ir apylinkės 

mezgėjų grupė rengia vakarėlį su 
įvairiais užkandžiais naudai Raudo
najam Kryžiui. Įvyks kovo 12 d., 6 
v. v., LP Kliube, 408 Court St. 
Kviečiaųie visus dalyvauti, praleisti 
laikų smagiai ir tuom pačiu sykiu 
paremsite Raudonųjį Kryžių. •— 
Kom. (57-58)

BINGHAMTON, N. Y.
šeštadienį, kovo 11 d., Ukrainų 

Kuopa IWO rengia interesingą pra
mogą. Bus prakalbos. ir sovietine 
filmą "Tanya,” kuri buvo rodoma 
ilgą laiką New Yorke dideliuose te
atruose. Įvyks Liet, salėje, 7 v. v. 
Filmą bus rodoma tuoj po prakalbų, 
filmą rodys fotografistas A. Klimas. 
Lietuviai yra kviečiami dalyvauti.

(57-58)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 12 d., 11 vai. ryto, 29 Endicott 
St. Visi draugai nepamirškite daly
vauti, užsimokėkite duokles, nėra 
reikalo vaikyti. Daug sverbių rei
kalų turėsime apkalbėjimui. — J. 
M. Lukas, sekr. (57-58)

CLIFFSIDE-FAIRVIEW, N. J.
Kovo 12 d., bus rodoma filmą — 

"Kuprotas Oželis,” puiki operetė su 
10 gražių liaudies dainų. Šią filmų 
rodys Jurgis 
Pradžia 2:30 
Green salėje, 
view. Įžanga 
ma sovietinė
Kviečiame visus dalyvauti. (57-58)

Klimas, iš Brooklyno. 
vai. dienų. Charles 
267 Walker St., Fair- 
50c. Taipgi bus rodo- 
filma "Čigonai.” —

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)

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

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

šių metų duokles. Kurie 
praeitų metų knygos, 

šiame susirinkime. — 
sekr. (56-58)

c.

MONTELLO, MASS.
Masinės prakalbos, koncertas 

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 parengimų padeda 
surengti visos organizacijos, kurios 
priklauso prie Liet. Tautiško Namo. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. —- Reng. Komitetas.

* (56-58).

ir

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
PRADINĖ ALGA 

$36.60 UŽ 54 VALANDAS 
$39.65 Į SAVAITĘ 

PO ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ

(G2)

REIKIA VYRŲ
BENDRAS DARBAS. GERA ALGA 

40 VALANDŲ IR VIRŠLAIKIAI 
PASIKEIČIAMI ŠIFTAI AR NAKTŲ ŠIFTAI 

4 IKI 12 AR 12 IKI 8

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

TRIANGLE 5-2543
(58)

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)

10% BONAIS
UŽ NAKTINĮ ŠIFTĄ 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
statemento.

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

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

PAPRASTI DARBININKAI
NEŠASI NAMO 

$44 SU PIRMA SAVAITE

Tirpytojų 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. *

MERGINOS-MOTERYS 
18 IKI 40 

LENGVAS STATYMO 
DARBAS

PRADINE ALGA $34.20 
UŽ 511/2 VALANDŲ
$37 J SAVAITĘ

PO ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

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

(00)

AUTOMOBILIŲ 
SMILTIM ŠVEITIKAI 
IR LEKERIUOTOJAI

VYRAI
KARINIAM DARBUI 

‘ 40 VALANDŲ IR
VIRŠLAIKIAI 
MAŠINISTAI 

DARBININKAI PRIE STALŲ 
GELEŽIES DARBININKAI 

ALLIED BRONZE CO. 
10-01 43rd AVE.

LONG ISLAND CITY 
iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

statement©.

ELEKTRINĖS PAJĖGOS PRESO 
GROUP FOREMEN

Taipgi elektrinės pajėgos operatoriai, patyrę 
nusistatyme dies, gauges, precision metalinių 
plakščių išdirbiniai, Šėpos, radio rėmai, na
mam daiktai ir 1.1. 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.

C. BENNETT BOX CO.
1500 BLOOMFIELD ST., 

HOBOKEN, N. J.

R.

GERA ALGA
JACK’S AUTO REPAIR 
1944 ATLANTIC AVE. 

BROOKLYN 
GL. 2-8929

REIKIA STALIORIŲ
Perbudavojimui senų rakandų, su daug 

patyrimo.
Pradžiai Mokėsime $1 Į Valandą. 

Atsineškite paliudijimus.

FLORIAN PAPP, INC.
351 EAST 54 th ST.

Telcfonuokite. I’Laza 3-8214.

inėtų

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

(58)

PAPRASTI DARBININKAI
PAIPŲ PJOVIKAI 

IR PAGELBININKAI
78c Į VALANDĄ ir VIRŠAUS

50 VALANDŲ SAVAITE

ALBERT PIPE SUPPLY CO
BERRY & NORTH 13TH STS., 

BROOKLYN.

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

tėmytojai, dirbti lydijimui reikalingus 
prietaisus. Taipgi:

Stulpukų Lydinimo Operatoriai 
Puikiausios pokarinės progos.

18 valandų viršlaikių.
BRIDGE METAL PRODUCTS

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

(62)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI AR MOTERYS

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.
(58)

VYRAI ar MOTERYS—20
Nuolatinis ir pastovus bendras darbas 

būtinoje pramonėje.
GERA ALGA IR GEROS 

DARBO SĄLYGOS.
KEM MFG. CO.

601 W. 26th St., N. Y.

REIKIA PROSYTOJŲ
File

VAIKŲ SUKNELIŲ.
Taipgi 

OPERATORIŲ.
Lengvas darbas, puikiausia alga.

40 valandų savaitė.
RIGHTMADE INFANTS WEAR

1204 BROADWAY, N. Y. C. 
(Tarpe 29th ir 30th Sts., 3-čios lubos).

(60)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks kovo 12 d., 4 v. dieną, 
155 
sos

Hungerford St. Malonėkite vi- 
dalyvauti. — V. K., sekr. .

(57-58) ’

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- 

taĮĮi* -s 4 (?6-58)

NEW JERSEY GYVENTOJAI 
Kreipkitės po

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

pareiškimo.

(59)

MERGINOS—2
Lengvas fabriko darbas. 8 A.M.—4:30 F.M., 

šeštadieni nedirbama. $20.

VITROPHANE CORP.
33 34th St., 

BROOKLYN, N. Y.

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

Penn Stevedoring Corp, 
PIER 28—NORTH RIVER, N. Y. C. 

(63)

VYRAI IR BERNIUKAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

UŽDARBIS, ĮSKAITANT VIRŠLAIKI 
VIRŠ $34 I SAVAITĘ 

ODORA CO. 
49 JUNIUS ST., 

BROOKLYN, N. Y.

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.

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

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

RANKOM SIUVĖJOS
Patyrusios ir be patyrimo. Linksmos darbo 

aplinkybės. Gerai apmokamas darbas.
BEN R. BRODY, 309 — 5th AVĖ.

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

ODOS DARBININKĖS
Patyrusios prie paveikslam rėmų, deskom 

setų.
Pasisakykite Patyrimą

H. G. CHADELL,
402 West Broadway, N. Y. C.

(59)

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas fabriko darbas. Malonios darbo 

sąlygos.

ARC BILD CORP.,
105 Lorimer St.

BROOKLYN, N. Y.
(59)

MERGINOS
Kaipo pasiuntinės ir bendram ofiso 
darbui ekspertų įstaigoje downtown.

BO. 9-0507
Klauskite Mr. H.

(58)

LENGVAS FABRIKO 
DARBAS

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
PUIKIAUSIOS POKARINĖS 

PROGOS.
IDEAL ROLLER & MFG. CO.,

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

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25.GO I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS Į 
HOUSEKEEPER

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

(X)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas ir smagus fabriko darbas. Gera alga.

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

(58)

MERGINOS
Dirbti Džiūlerių Fabrike 

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

(58)

JAUNOS MERGINOS

(58)

REIKIA FABRIKO 
DARBININKŲ

Patyrusių. Pasiruošusių dirbti.
Spaudos atramento išdirbystė.

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

(58)

SHEET METAL 
DARBININKAI

POWER SHEAR 
OPERATOR

KALVIS
LYDYTOJAI NAKTINIAMS 

ŠIFTAMS
Kreipkitės

Eureka Iron Works, Inc 
150 BROADWAY 

ELIZABETH, N. J.

Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga. 
Geros vietos, dabar atviros saldainių 

dirbtuvėje, Philadelphijoje.
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 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford “L” Busais 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.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(62)

TOOL—DI EMAKERS
Tik Pirmos Klasės; Reikia Paliuosavimo.

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

STIKLO DARBININKAI
Patyrę prie dratinių špilkų skrybėlėms ir 

guzikams ir 1.1.
MEYER JEWELRY & NOVELTY CO., 

156 W. 34th St.
(57)

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 
INSPEKTORIAI 

PAPRASTI DARBININKAI 
APVALYTOJAI

DIENOM IR NAKTIM
U. S. Employment Service

600 Bloomfield Ave., BiOomfield, N. J.
arba

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

BLOOMFIELD, N. J. 
Vienas Blokas Nuo Bloomfield Center

(61)

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES.

GEROS ALGOS
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL
540 W. 50th St.

Phone CIRCLE 7-5297

CO

(60)

REIKIA VYRŲ .
Sandėlyje, 75c į valandą. Laikas ir pusė už 

viršlaikius.
BIENENFELD, ’

1539 Covert St., Brooklyn

Lengvam
DIRBTI

fabriko darbui,
KARIELIUS

darbas. Malonus.Nuolatinis 
Patyrimas nereikalingas. 

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

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

QUEENS VILLAGE, L. I.
(57)

MERGINOS
Lengvam statymo darbui. Pokarinės progos.

ERNST, 106—7th AVĖ.

MERGINOS
$26 už 48 Valandų Savaitę 

Lengvas Fabriko Darbas, Patyrimas 
Nereikalingas.

ODORA CO.
49 JUNIUS ST.

BROOKLYN, N. Y.

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbi] 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—MOTĘRYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga.
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave.' 9-tos lubos

(61)
OPERATORĖS

Patyrusios ant Singer mašinos. Būtinas dar
bas. Laikas Jr pusė už viršlaikius.

BLEECKER MFG. CO., 
88 BLEĘCKER ST., N.Y.C.

/K * * J •) 4.

MOTERŲ KEIKIA
Atrinkimui naujų vilnonių audimų kavalkų. 

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

BROOKLYN.
(59)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS.

Patyrimas nereikalingas.
GEROS ALGOS. NUOLAT.

FEINGOLD & CO.
56 E. 13th St.

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Būtinas darbas Dirb
ti prie vaikų megstinių, viršutinių drabužėlių.

Nuolat. PRANCL KNITTING MILLS,
25-40 49th St., ASTORIA, L.I. (30th Avė.)

(5*1)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

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.

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS
$21.25 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS I

HOUSEKEEPER

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

(X)
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Istoriški Paveikslai 
[ Ketvirtadieni

Kovo 9-tą, 7:30 vakaro, Lai
svės salėj, 419 Lorimer St., 
įvyks Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1-mos kuopos labai 
svarbus susirinkimas' ir ta pro
ga Leonas Grikštas parodys is
toriškus paveikslus, kaip tam- 

J siais praeities šimtmečių lai
kais reakcininkai kankindavo, 
persekiodavo žmones, norinčius 
šviestis ir šviesti kitus, kad 
bendromis pajėgomis siektis 
geresnio gyvenimo.

Praeities istorija mokina 
J mus suprasti ir mūsų gyvena

mąjį laikotarpį, mokina pa
sukti jį taip, kad jis tarnautų 
progresui ir kūrybai geresnio 
gyvenimo mūsų vaikams, tad 
kiekvienam naudinga bus pa
matyti tie paveikslai i)- girdėti 
jų aiškinimus.

Kviečiami visi lietuviai, ne 
vien tik nariai. Įžanga nemo
kama. N. N.

Lamaitis Susižeidė 
Darbe

Ralph Lamaitis, 919 Glen- 
more Avė., pereitą penktadie
nį tapo sužeistas darbe. Jam 
sutriuškino mažąjį rankos 
pirštą ir gal daugiau padary
ta rankai sužeidimų. Iš darba
vietės buvo nusiųstas į St. Ca
tharine ligoninę, Williamsbur- 
ge. 

—

Serga Draugas Pranas 
Ramoška

Senas brooklynietis ir gerai 
žinomas tarpe kriaučių, P. 
Ramoška, pakol buvo, Šveikas, 
dirbo kriaučių dirbtuvėse. Tū
lą laiką buvęs ligonbutyje, o 
dabar randasi namie, 391 So. 
2nd St., Brooklyn, N. Y., apar
tment 18. Taigi, kliaučiai, tu
rėdami laiko, aplankykite ser
gantį savo draugą, o ligoniui 
priduosite energijos greičiau 
pasveikti ir vėl sykiu su mu
mis darbuotis.

J. K.

Krūtinės Egzaminai Tik 
Už Vieną Dolerį

Turintiems kokių abejonių 
apie kvėpavimo organų svei
katą, patartina bile pirmadie
nį nuo 2 iki 6 po piet ar nuo 
7 iki 9 vakare nueiti į Brook
lyn Tuberculosis and Health 
Association raštinę, 293 Scher
merhorn St., Brooklyne, nuė
mimui krūtinės X-Ray paveiks
lų. Už nuotrauką ima tik $1, 
kadangi skirtumą lėšose pa
dengiama iš Christmas Seals 
(K a 1 ėdomis pardavinėjamų 
stampučių) fondo.

Palengvinimas gauti krūti
nės X-Ray daroma bent ke
liais išrokavimais. Krūtinės ne
sveikatos gali būti prašalin
tos, jeigu apsižiūrime laiku. 
Taipgi apsižiūrėjimas laiku 
apsaugo nuo užkrėtimo kitų.

Pranešime nurodoma, kad 
iŠ 1108 atrodžiusių sveikais 
asmenų, 10 iš-kožno šimto at
rasti reikalingais gydymo.

Vieningumo Komitetas
Majoras LaGuardia pereitą 

pirmadienį sušaukė į Miesto 
Salę grupę vadovaujančių pi
liečių iš visų tikybų ir su jais 
tarėsi pravesti kampaniją ug
dymui visų tikybų ir rasių 
amonių vieningumo.
J Charles E. Hughes, J r., ko
miteto pirmininkas, tuojau po 
pasitarimo paskelbė, kad “spe
cialių kvalifikacijų” turį žmo
nės bus paskirti studijavimui 
padėties.

Ką Mes, Brooklyn o Lietuviai, 
Atliksim Motery Dieną?

Visame demokratiškame pa
saulyje’ yra iškilmingai mini
ma Tarptautinė Moterų Dieną 
ii- ta proga pagvildenama svar
būs dienos klausimai, paremia
ma dideli, visuomeniški reika
lai. Brooklyno lietuviai taipgi 
niekad neatsilieka nuo tų dide
lių darbų.

•Moterų Diena buvo įsteigta 
vyriausia tam, kad iškovoti mo
terims teises ir progas būti ly
giais ir naudingais mūsų kraš
to piliečiais. Dabar visas pa
saulis pripažįsta, kaip svarbūs 
viso krašto, visos žmonijos ge
rovei buvo tie reikalavimai. 
Kas būtų buvę šiandien, kada 
kruvinasis nacizmas - fašizmas 
užpuolė pasaulį, jeigu mūsų 
moterys nebūtų turėjusios tei
sių ir progų prasilavinti visa
me kame, būtų tamsios, atsili

kusios, bailios, nebūtų tų milio- 
nu lavintu moterų sukimui 
aukštai techniškos industrijos 
ratų, nebūtų įstaigoms vedėjų, 
mūsų milioninėms armijoms 
padėjėjų - patarnautojų.

Brooklyn iečiai ir apylinkių 
lietuviai esate kviečiami pami
nėjimui Moterų Dienos šį sek
madienį, kovo 12-tą, 3:30 po 
pietų, susirinkti į Laisvės salę, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
čia bus pasitarta, ką mes šie
met galėtume atlikti tos istori
nės dienos proga, o po progra
mos galėsite pasilinksminti ir 
atsakančiai pasivaišinti mote
rų paruoštais skaniais užkan
džiais. Rasite ir gėrimų. Įžan
ga tik 25c. Rengia ir kviečia 
visus Moterų A pš v i etos Kliu- 
bas ir mezgėjos su siuvėjomis.

•Kliubiete.

donas, Joseph Skirtis, A. Ras- 
kow, F. Masalunas, A. Daiman- 
tas, J. žilonis, M. Balavičius, 
Ch. ^Kizulis. Po 50c: Antanina 
Shupetrienė, S. Yuška, Ch. 
Paulauskas, Povilas Krukonis, 
J. Kapeikia, J. Arbočius, A. 
Alaksonis, A. Butėnas, J. Ru
dis, John Kodis, Bcn Balavi
čius. Po 25c: Ignas Razulavi- 
čius, Tofclis Tartonis, A. Ko
linsky. Viso $31.25.

Kovo menuo yra Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vajaus 
mėnuo, sukėlimui $200,000,000 
Karinio Fondo. Tarp lietuviu 
Didžiajame New Yorke dar
buojasi Lithuanian - American 
Rod Cross Committee. To Ko
miteto antrašas yra 427 Lori
mer St., Brooklyn 6, N. Y.

Tas K om i tetas šau k i a m asi n i 
susirinkimą 17 d. kovo, Liet.
Amerikos Piliečių Kliubo salė
je, 280 Union Avė., Brooklyne.

Kalbėtojais bus Rojus Miza-jtojų

ra, Laisvės redaktorius ir Kat
rina Petrikienė, žymi visuome
nininke.

Raudonoji Armija jau arti 
Lietuvos sienos. Iki prakalbos 
įvyks, ji gal jau bus Lietuvoje. 
Pavasaris lengvai rodo šypsą, 
artinasi diena talkininku inva
zijai. Tie visi dalykai bus aiš
kinami šiose prakalbose, atsi
lankykite į prakalbas. Parem
kite Raudonąjį Kryžių ir pasi
klausykite autoritetingų kalbė- 

svarbių žinių komentarų.

Gražus Estonij Koncer
tas Pagarbai Estų Pai

ky Raud. Armijoje
Kam sveikata tarnaus ir lai

kas leis, patartina pasitaupin- 
ti liuosu kovo 18-tos vakarą, 
šeštadienį, nuvažiavimui į es
tų demokratinių organizacijų 
ruošiamą šaunų koncertą pa
garbai ir paramai estonų pul
kų Raudonojoj Armijoj, did
vyriškai kovojančių už Esto- 
nijos išlaisvinimą ir jau pasie
kusių savo gimtąją žemę.

i

LAISVES BAZARAS
Čionai talpiname sąrašą do

vanų, gautų laike bazaro. Pirm 
bazaro gautosios buvo paskelb
tos anksčiau.

PINIGAIS.
K. Juozupaitienė ir J. K. 

Navaiinskienė, Binghamton, N. 
Y., surinko (BI. 132) :
Po $3: J. K. Vaičekauskai (gė
lininkai), V. Kapičiauskienė, 
A. J. K. Navalinskai. Po $1 : A. 
Zmitra, V. Zmitraitė, M. Luzi- «
nenė, K. Juozupaitienė, P. Sta
siūnas, S. Bagdonas, A. Barz- 
devičienė, Antanas Garuckis, J. 
Undrejunas. Po 50c: B. Kulie
šienė, Andy Kraucuk, A. Že
maitienė, O. Girnienė, M. Kaz
lauskienė, K. Sustumas, B. Da- 
nyo. M. Cossmon, 25c. Viso 
$21.75.

M. Klimas, Richmond Hill, 
N. Y. (bl. 173) : LDS 13 kp., 
$5. William Sheinis, $2. Po $1: 
Alex Lugauskas, Vincas Mede
lis, William Baltrušaitis, Helen 
Yeskevičiūtė. Viso $11.

Geo. Jamison, Livingston, N. 
J., prisiuntė (Bl. 196): Po $1 : 
Al Morkus, Stanley Lukas, Jo
seph Grayson, W. Skeistaitis, 
Paul Casper. Po 50c: G. A. Ja
mison, John Stockus. Ch. A- 
nuškis, 25c. Viso $6.25.

A. Stripeika, Elizabeth, N.
J. , (bl. 186): Po $1: P. Poš
kus, A. Lukoševičius, P. Saulis, 
V. Paulauskas, S. Liutkus, K. 
Pociūnas, A. Stripeika. Viso $7.

M. Kulikienė, S. Brooklyn, 
N. Y., (bl. 125): Po $1: K. 
Milenkevičius, A. Walmusiene, 
Jonas Logiskis, S. Peleskas, 
Mike Dzyovenus, V. Mikulėnas, 
M. Paipa, J. Krumin, William 
Kulik, B. Litvinas, C. Bready,
K. Raivydas. J. Šulskis 50c, ir 
A. Bunkienė 25c. Viso $12.75.

William Karlan, Maspeth, N. 
Y., (bl. 172) : A. B. Arlauskas, 
(savininkas užeigos 53-73 65th 
Pl., Ridgewood, Plateau)' $2. 
William Kartonas, Maspeth, N. 
Y. $2. Po $1: Mr. & Mrs. M. 
Marcinanis, Kartono parapijo- 
nas, Constance Karlonienė, 
Mrs. Julia Clark, Mrs. Lottie 
Mažeika, V. Hilliard, Elizabeth 
Gromsky. Po 50c: Martin 
Gromsky ir Mr. & Mrs. Aven. 
Viso $12.

P. Beeis, Great Nėck, N. Y., 
(bl. 168) : D. C. Kasmauskai 
$5. Po $1: Mrs. Vizdžiūnienė,

E. Marcinkevičienė, N. Lipskie- 
nė, O. Lukauskienė, V. Adomo
nienė, A. Griškevičienė, Ch. 
Laužades, J. M. Kupčinskai, F. 
Lideikis, F. Klaston, P. Beeis.'
F. Griškevičia. Viso $17.

Pavieniai: Po $2: J. ir E. 
Kasmočiai, O. Yakštienė (east- 
newyorkiete), S. Petkienė, P. 
Taras, C. Kreivėnas. Po $1: 
Draugai J. Kauliniai (mas- 
pethiečiai), A. Jankeliūnas, 
New Milford, N. J., K. Balčiū
nas, Martin Cesnik, F. Varaš- 
ka, J. Kauliniai, A. Sinusas, 
Ona Anstapuk, drg.. Barzdaitis. 
Ona Kasparienė 50c ir J. Sta- 
nionis 10c (newar.kieciai).

V. Padgalskas, Mexico, Me. 
(bl. 291) : Vaclovas Padgals- 
kis $1.50. Po $1: Jonas Grušas, 
Vincentas Milishauskas, Juoza
pas Venckus, Antanas Motuzas 
50c. Viso $5.

P. Pilėnas, Phila., Pa., jo au
kų suma buvo paskelbta $2.50, 
turėjo būt $2.00.

S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass. (bl. 221-223) LDS 125 
kp. $3. John Kazlauskas $2. Po 
$1: John ir Josie .Slavis, D. 
Sukackas, Antanas Kavalaus- 
kas, Rozalija Čiuladienė, John 
Melvidas, Stasys Penkauskas, 
Stanley Melccko, Paul Lupsevr- 
če, Aug. Večkys, Anna Kapo- 
wich, (2) Peter Milins, P. Bag-

V. Sutkienė, San Francisco, 
Calif, (bl. 299). LLD 153 kp. 
$5. Po $1: M. Baltulioniūtė, T. 
King, J. Kazlauskas, John Ba
ker, V. Burda, J. Kėblinas, A. 
Shultz, vE. Wilkes, C. Aukštis, 
V. Sutkienė. Po 50c: M. Bara
nauskienė, K. Mugianienė. A. 
Poškus 25c. Viso $16.25.

DAIKTAIS:
A. Bečienė, Great Neck, N. 

Y.Y., “keksą” ir moterišką ri- 
dikiulį.

• J. Baranauskai, Great Neck, 
N. Y., 3 kenus vaisių, 1 tuziną 
kiaušinių.

Mot. Urbonas, Gr. Neck, N. 
Y., du “Union Shirts.”

J. Urbonas, Great Neck, N. 
Y., 10 tuzinų kiaušinių.

K. Franevičienė, Coppers- 
burg, Pa., du sūrius, dvi bon- 
kas vaisių, 1 bekoną ir namie 
rūkytos dešros.

K. ir L Levanai, Brooklyn, 
N. Y., vieną “ham’ę.”

J. Zeidat (sav. užeigos, 411 
Grand St.), vieną bonką im
portuoto vyno.

B. E. Senkevičienė, B’klyn, 
N. Y., “slip.”

M. Janulevičienė, Maspeth, 
N. Y., užtiesalą, rankų darbas.

Margie Jasilionienė, Brook
lyn, N. Y., paduškaitę, rankų 
darbo.

O. Cibulskienė, elektrinį 
“broiler į.”

Čėsnų šeima, Rich. Hill, 6 
stiklus (su ilgais kotais), vie
ną uzboną su 12 stiklų ir du 
setus mėgstu “potholders.”

M. Misevičienė, Brooklyn, N. 
Y., dvi sukneles ir sijoną.

S. D. vieną porą batų.
A. Mureika, B’klyn, N. Y., 3 

tuz. kiaušinių.
S. Cedronienė, Brooklyn, N. 

Y., 3 kenus vaisių, 4 puodus 
(aluminum).

Draugai J. Kauliniai, Mas
peth, N. Y., 1 bonką grybų, 2 
tuz. kiaušinių.

J. Patašius (sav. vaistinės, 
307 Grand St.), gražų “vanity 
set.” (Bus daugiau)

Masiniame Mitinge Pa
gerbė Mūs Krašto ir 

Sovietų Moteris
Tūkstančiai newyorkiečių mo

terų pereito pirmadienio vaka
rą užpildė kiekvieną kampelį 
Carnegie Hall, kad išgirsti žy
mias kalbėtojas, pagerbti karo 
ir darbo* už pergalę didvyres ir 
gauti naujo entuziazmo dide
liems ateities darbams.

Viena iš įžymybių, sveikinu
sių mitingą, 'buvo Mme. Andrei 
Gromyko, žmona ■ Sovietų Są
jungos ambasadoriaus, kuri pa
reiškė sveikinimus nuo Sovie
tų Sąjungos moterų Amerikos 
moterims. Ji sakė, kad milio- 
nai Sovietų Sąjungos moterų 
karui prasidėjus liuosnoriai iš
ėjo dirbti karo fabrikuose, ša- 
pose ir ant farmų. Ji sakė, jog 
jai malonu matyti; kad ir Jung
tinių Valstijų moterys vis dau
giau ima dalyvumą savo krašto 
karo pastangose.

Pareiškimui draugiškumo, 
Mme Gromyko įteikė garbės 
sąrašus atstovėms mūsų kariš
ku moterų organizacijų ir dar
bo įstaigų — WAC, WAVE, 
Marine Corps, SPARS, Raud. 
Kryžiaus ir American Women’s 
Voluntary Service, taipgi Ba
taan ir Corregidor didvyrei lei- 
tenantei Eunice Hatchett ir 
Verai Antferson, čampionei me
talo ■ lydytojai.

Leitenante Hatchett savo kal
boje pažymėjo, jog “kasdieni
nis didvyriškumas ir sunku
mai, kuriuos talkininkų kairiš
kės moterys pergyvena, suda
ro didį, neprilygstamą pirmes
nėj istorijoj lapą,” taipgi, kad 
“moterys frontuose arba ir na
mie yra pasiryžusios už perga
lę mokėti aukštą kainą padė
jimui sunaikinti priešą, kuris 
norėjo sunaikinti mus ir mū
sų talkininkus.

Mrs. Mary McLeod Bethune 
I pareiškė, jog Sovietų Sąjungos 
moterų pergyvenimams prilyg
sta Amerikos negrių kovos 

I prieš panieką ir diskriminaci
ja

Mitingą taipgi sveikino ko- 
lumnistė Dorothy Thompson, 
šalies vice-prezidento žmona 
Mrs. Henry Wallace, Mary An
derson iš Darbo Department©, 

į Rose Schneiderman iš Darbo 
■ Unijų Amatinės Lygos, Ruth 
[ Young nuo United Electrical, 
Radio and Machine Workers 
Unijos, CIO.

Programoj, be kitų, daly
vaus žymi smuikininkė Helen 
Janov ir dainininkė Dionne 
Christie, rusų šokikų grupė, 
rusų “Melody Singers” ir kiti. 
Vieta: Estonian Hali, 2061 
Lexington Ave., New Yorke, 
prie pat IRT Lexington Ave. 
linijos 125th St. stoties.

į Susidūrus automobiliui su bu- 
■ su, mirtinai sužeistas Dr. Leo- 
Į nard R. Donne, kojų operacijų 
(daktaras St. Mary ligoninėje, 
Brooklyne.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE
TiestOK jo 17 savaičių ant Broadway 1- 

nnj kartą mūsų Žemomis Kainomis!
Tikrai Puikūs J udžiai

VISUOSE RKO TEATRUOSE 
MANHATTAN, BRONX 
IR WESTCHESTER 

RYŽTA MEILE 
UGNINGI VEIKSMAI 
AUDRINGI JAUSMAI

Jų meilė nepaisė jokio teroro. — Samuel 
Goldwyn’s Puikusis Veikalas

‘ THE NORTH STAR”
ir

“ROOKIES IN BURMA”

•Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
P ’ Oi STANLEY MISIŪNAS

/I Ii SAVININKAS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais Įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959. Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

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.

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 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Ave.
BROOKLYN

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
* Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

| Incorporated |

J. LEVANDAUSKAS
j Graborius-Undertaker j

337 UNION AVENUE
Į BROOKLYN, N. Y. [ 

j Tel. STagg 2-0783 |
Į NIGHT — HAvemeyer 8-1158. *

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALU KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

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

TeL STagg 2-2173. ATDARA VAKARAIS

■

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
t i

Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 
legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tol. EVergreen 4-9612

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

■>
Si

De-
RO-

i

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 

j LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.

DIAMOND PA 1 R-B £yo
C O,A< p A R E

DIAMOND ENSEMBLE
F,RST ,N H£ARr

'CĄKI_F, 
ST 'H QUALITY

PIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070 Holb įtn
I a d ) (. r o .t b y 
Matched 1 4K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs. 
Lovely.

$65-
Weekly Terms




