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Tarp kitko, amerikiečiai 
supleškino didįjį E'rkner 
fabriką, kur buvo dirbama 
šratai (ball-bearings), bū-

i

Nacių pasipriešinimai U* 
krainoj sudrūtėjo, bet So
vietai tebestu m ia juos at 
gal.

ryta, tai bus sušaudyti, kaip' 
pasiutę šunes. Tai ir viskas. . . 
ir tiktai tiek.

Amerikos lėktuvai puolė 
japonus Wake saloj.

ir ki- 
sten-

Paryžiaus radijas prana
šavo anglų - amerikiečių 
įsiveržimą į vakarų Euro
pą apie kovo 15 d.

ir iš- 
dideS-

Užėmus Sovietam Pros- 
jau tik

Spalių 5 dieną, 
bestija, buvo surinkta 15 sava-Į 
norių šaudymui žydų. Jis bu
vo vienas iš jų. ,

Krupkyje buvo 1,000 žydų. 
Visi jie buvo surinkti, išvary
ti į lauką ir grupėmis, po de
šimt sušaudyti iki vienam.

Apie tiek pat žydų naciški 
bestijos sušaudė Cholopeniči- 
ne. Tas pats Heidenreich sa
vanoriu dalyvavo ir toje sker- 
dynėje.

Jis taip turi užrašęs sava 
ranka.

Amerikiečiai Burmoje 
užmušė dar 650 japonų.

ir apylinkėje 
200,000

Panašios žinios ateina iš Lie
tuvos. Vokiečiai atvirai did
žiuojasi žudymu civilinių žmo
nių.

Bet lietuviškoje pro-naciš- 
koje spaudoje prasidėjo nacių 
teroro baltinimas. Jau skelbia, 
kad tokie ir tokie lietuviai vei
kėjai “numirė.” Nesako, kad 
juos naciai nužudė.

Kai ateis visuotina naciams 
prakeiksmo diena, nemažai jo 
teks ir nacių pastumdėliams.

Aišku, kad šis žvėris nebe
turės progos daugiau žmonių 
žudyti. Jis atsiims už savo 
kriminalystes. . . Atsiims ir ki
ti naciški žvėrys. Visiems bus 
atpilta — pilnai, su kaupu!

žinių agentūra “ONA” pra
neša: Belgijoje, naciai nužudė 
21 Įkaitą už išsprogdinimą ba
rakų, kuriuose žuvo du vokie
čiai. Dvylika kitų belgų nu
žudyta už “pritarimą priešui” 
ir “nužudymą” lėktuvo sargo.

Į Raudonosios Armijos ran-į 
kas pateko vokietis vardui 
Obergefreiter Heidenreich. Jis i 
nudavė visai nekaltu.

. . * iBet jo kišenėje rasta jo pa
ties ranka rašyti dieniniai už
rašai, pavadinti “Mano Paty-i 
rimai Rusijoje.” štai keletas iš 
tų užrašų:

KRISLAI
Visur Tos Pačios Aukos.
Nacių Teroro Baltintoj'ai.
Bestijos Dieniniai Užrašai.
Bus Jiems Atpilta.
Apgaudinėja Valdžią.

Rašo A. BIMBA
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Lietuviški feikeriai Pittsbur
gh© konferencijoj prižadėjo 
parduoti karo bonų už pen- 
kius milijonus dolerių. Kiti fei
keriai susirinko New Yorke i/'nacių armijai pasitraukt iš 
vėl pažadėjo kitus penkius mi- suomių žemės.
Ii jonus.

O nei vieni, nei kiti nė šim
tinės dalelės tiek neparduos.

Bet čia didelė klaida. Pil
nai už savo kriminalystes nei 
vienas iš jų negalės užmokėti. 
Kiekvienas jų yra nužudęs po 
desėtkus ir šimtus nekaltų mo
terų, vaikų, senelių.

Vieno gyvybė už gyvybę 
šimtų!

Gyvybė žvėries, niekšo, už 
gyvybes švarių, padorių žmo
nių I

Taip, tik sakome, kad vo
kiškiems barbarams bus pilnai 
atpilta už jų kriminalystes, bet
iš tiesų, tai negalimas daiktas. I 
Viskas, kas su jais bus pada-^acių kariuomenės, 
rvto fili hlla anS mirlir+i’ Iz a Jt-J (H V’dl i k fit 11

Graikai irgi nori gaut 
Italijos laivų.

London, kovo i9. — Rau
donoji Armija nutrenkė at
gal kartotinas vokiečių pės- 
įtininkų ir tankų atakas 
i pietiniai - vakarinėje Uk
rainoje ir grumdamiesi per 
ištižusią žemę ir liūnus pa- 

! žygiavo dar kelias iki 12 
į mylių pirmyn. Raudonar- 
jmiečiai, tarp kitko, atvada- 
jvo Čorny Ostrov ir Gruže- 
vica miestus prie svarbiau- 

“Pribuvome Į Minską. Mūsų i šio geležinkelio, einančio iš 
batalijono užduotis saugoti ka- j Odessos į Tarnopolį, ^Lvo- 
ro belaisvius ir naikinti žydus i vą ir Varšavą. Gruževica 
mieste. Per vieną naktį nuclė-' stovi tik už 7 mylių į šiaur- 
jome 500 žydų. (vakarius nuo Proskurovo,

“Liepos 7 — žygiavome to-i kur skersinis geležinkelis 
liau. Mes turime pasiekti: eina per aną didįjį geležin- 
Krupki. Ten pasidarius bazę, I keli.
mūsų misija buvo išvalyti Cho-i 
lopenichi,-Voluber, Virki, Ku- kurovą, vokiečiai 
richenko ir šaligretiškus kai- per žmerinką, 60 mylių į 
mus. Pasidalinome Į kompani- pjeįų pytus, tegalėtų aplin- 
jas, apsupome kaimus ir pa- kiniaįs keliais SUSlsiekt SU 
leidome Į pelenus.” ____________________________

Stockholm šved., kovo 9. 
— Neoficialiai, bet, girdi, 
iš patikimų šaltinių prane
šta, jog Suomijos (Finlian- 
dijos) valdžia atmetė tris 
svarbiausias Sovietų sąly
gas dėlei karo paliaubų 
tarp Suomijos ir Sovietų 
Sąjungos. Suomių valdovai 
nesutinka su šiais Sovietų 
reikalavimais:

Pasitraukt atgal iki ru- 
ibežiaus, kuris buvo nusta
tytas pagal 1i940 m. taikos 
sutartį tarp Sovietų ir Suo
mijos.

Nuginkluot ir internuot 
kaipo belaisvius visus na
cių karius Suomijoje.

Sugrąžint visus Suomijoj 
laikomus belaisviais sovie
tinius ir kitus talkininkų 
kraštų piliečius. — Suomi
jos valdžia dėl šio punkto 
sako, kad Sovietai nežadė
jo sugrąžint suomius belai
svius.

Suomių valdovai aiškina, 
kodėl jie negalį internuoti

. Tatai, 
girdi, reikštų karą tarp vo
kiečių ir suomių; o antra, 
tai didelė dalis suomių ar
mijos remia vokiečių gene
rolo Ed. Dietl’io kariuome
nę. Bet, esą, Suomijos val
džia tikėjosi, kad gal būsią 
galima gražiuoju įkalbėt

Kai šimutis ir Grigaitis 
Pittsburghe padarė tokį paža
dėjimą, tai smetonininkų spau
da pavadino juos apgavikais.

Kai smetonininkai tiek pa
žadėjo, tai klerikalų ir men
ševikų spauda juos išvadino 
apgavikais.

Abie ji pasakė tiesą.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Sovietai Gręsia Paskuti
niams Nacių Geležinkelių 
Susisiekimams Ukrainoj

rašo | Suomiai Atmetą Svarbiąsias Sovietą Tai
kos Sąlygas; Nesutinka Internuot Nacius; 
Sako, Daug Suomių Karių Remia Nacius

(Berlyno radijas užreiš- 
kė, kad vokiečiai jokiu bū
du nepasitrauks gražiuoju 
iš Suomijos. Jie kovosią dėl 
pasilaikymo Suomijoj, kaip 
ir bet kurioje kitoje fronto 
dalyje.

(Sovietai žadėjo savo ka
riuomenės ir lėktuvų pa
galbą Suomijai apsidirbt su 
naciais.)

Suomija, atmesdama, tris 
vyriausias Sovietų išstaty-

didžiuoju geležinkeliu. Bet 
nuo Žmerinkos tėra tiktai 
vienbėgis skersinis geležin
kelis, vedąs į Rumuniją. 
Tai vien šiuo menku, vin
giuotu geležinkeliu per Ru
muniją 500,000 nacių iš pie
tinės Ukrainos tegalėtų su- 
sisiekt su kitomis savo jė
gomis, Lenkijoj ir viduri
nėj Europoj.

Raudonoji Armija įsi
veržė į priemiesčius Staro- 
konstantinovo, šalutiniai - 
skersinių geležinkelių maz
go, į šiaurių rytus nuo di
džiojo Odessos geležinkelio, 
ir per dieną atvadavo dau
giau kaip 100 kaimų, mies
tų ir miestelių. Vien ties 
Starokonstantinovu buvo 
supliekta ir nugrūsta atgal 
du pulkai vokiečių, užmuš
ta 3,000 priešų ir sudaužy
ta 67 jų tankai.

tas sąylgas, siūlo sekamus 
nusileidimus iš savo pusės:

Suomiai užleis Sovietams 
Petsamo uostą ir nikelio 
kasyklas toje apylinkėje. 
Jie duos darbininkų atsta
tyti Leningradui, kurį ardė 
nacių ir suomių artilerija 
ir lakūnai.

Perskelta Japonų Linija 
New Britaine

Australija, kovo’ 9. — 
Jungtinių Valstijų mari- 
ninkai pusiau perkirto ja
ponų liniją Willaumez pus- 
salyje, šiaurvakariniame 
New Britam salos ruože, 
apie 170 mylių į vakarus 
nuo didžiosios japonų tvir\ 
tumos Rabaulo.

Sovietų Laikraštis Stebisi, kad Amerika Vis Dar Pripažįsta 
Tokius Baltijos Kraštų Neva Atstovus

Maskva.— Karas ir Dar
bininkių Klasė, Sovietų dar
bo unijų laikraštis, stebisi, 
kad Jungtinės Valstijos vis 
dar pripažįsta diplomatines 
teises tariamiems atsto
vams buvusių fašistinių 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valdžių. O jie naudoja 
tas teises propagandai ves
ti prieš Sovietų Sąjungą ir 
tarnauti Hitleriui. Karas ir 
Darbininkų Klasė dėl to ra
šo:

“Hitleriui labai patinka 
tokia prieš-sovietinė veikla, 
vedama iš tų “ambasadų’: 
ji kenkia Jungtinių Tautų 
reikalui; bet stebėtina, kad

CHURCHI1LL SUTINKA 
DUOTI SOVIETAMS

ITALIJOS LAIVU
London, kovo 9. — Kal

bėdamas seime, Anglijos 
premjeras Churchillas suti
ko su prez. Rooseveltu, kad 
reikia pervest Sovietams 
dali Italijos laivų; arba jų 
vietoj kitaip pastiprint so
vietinį laivyną, pervedant 
jam tam tikrus Anglijos 
bei Amerikos laivus. O po 
karo tai būsią galutinai nu
spręsta, ką daryt su Itali
jos laivais.

Kartu Churchillas pripa
žino, jog kariniai ir preki
niai Italijos laivai dar te
bėra italų rankose, pagal 
“senąsias taisykles”.

(Italijos premjeras Ba- 
doglio grasino pasitraukt iš 
valdžios, jei Italijos laivų 
dalis bus perleista Sovie
tam.)

UŽMUŠTAS JUGOSLAVŲ- 
SERBŲ KVISLINGAS

Berlyno radijas pranešė, 
jog Belgrade, Serbijos sos
tinėje kas tai užmušė pul
kininką Milošą Masalovi- 
čių, vieną iš nacių pastum
dėlio “premjero” gen. Mila
no Nedičo ministerių.

(Serbija yra Jugoslavi
jos dalis.)

Nedičo fašistai išvien su 
vokiečiais kovoja prieš ju
goslavų patrijotus, Tito va
dovaujamus partizanus.

Amerikiečiai Atmušė 
Dvi Vokiečių Atakas
Neapolis, kovo 9. — Vo

kiečiai padarė dvi nedide
les atakas prieš amerikie
čius Anzio srityj, į pietus 
nuo Romos. Amerikos ka
riai atmušė jas.

Sniegas su lietum 
tižę laukai trukdo 
nius karo veiksmus.

Tariamieji Lietuvos, Latvijos ir Estijos Atstovai Washingto
ne Tarnauja Naciams Prieš Jungtines Tautas

jiems vis dar leidžiama ši
taip veikti.”

Tas sovietinis laikraštis 
nurodo knygutę, kurią šie
met išleido vadinamoji Lat
vijos atstovybė Washingto
ne. ši knygutė, pavardinta 
“Tiesa apie Bolševikų ir 
Nacių žiaurumus Latvijo

je”, per 27 puslapius pasa
koja apie tariamus bolševi
kų žiaurumus Latvijoje ir 
viso tik viename puslapyje, 
dėl svieto akių, tekalba apie 
nacių žiaurumus.

“Hitlerininkai su ‘Latvi
jos ambasados’ pagalba,

Šimtai Jungtinių Valstijų 
Bombanešių Numetė 360,- 

000 Bombų į Berlyną
London. — Daugiau kaip 

800 didžiųjų, keturmotori- 
nių Amerikos bombanešių, 
lydimi bent 1,000 anglų-a
merikiečių kovos lėktuvų, 
pragariniai degino ir sprog
dino Berlyną. Jų sukelti 
vulkaniški gaisrai buvo 
matomi per 275 mylias.

Ištisas keturias valandas 
trečiadienį šėlo mūšiai su 
naciais ore virš Berlyno, ir 
tuo pačiu laiku amerikie
čiai numetė 350,000 gaisri
nių ir 10,000 sprogdinan
čiųjų bombų į Hitlerio so
stinę ir jos priemiesčius. 
Viso paleista apie 2,000 to
nų bombų į Berlyną ir ka
rinius taikinius jo apylin-

Amerikos Lėktuvai 
Vėl Atakavo Japo
nų Paramuširo Salą
Perlų Uostas. — Jungti

nių Valstijų bombanešiai 
vėl smogė pačios Japonijos 
salai - tvirtumai Paramuši- 
ru. Visi Amerikos lėktuvai 
sugrįžo be jokių nuostolių.

Tai buvo jau keturiolik
tas amerikiečių oro žygis 
prieš Paramuširu, tvirto- 
višką japonų laivyno ir ar
mijos stovyklą, šiauriniame 
gale Kurilų salų virtinės ir 
tiktai 1,300 myliu nuo Ja
ponijos sostinės 'tokio.

Japonija Neteko 1,500 
Lėktuvų Pacifike

Australija, kovo 9.—Gen. 
Kenney pranešė, jog Ame
rikos lakūnai Pacifiko (Ra
miojo) Vandenyno srityje 
iki šiol nušovė jau pusant
ro tūkstančio Japonijos 
lėktuvų.

matyt, nori paruošti naują 
Katyną” (tai yra, savo at
liktas žudynes primesti So
vietam, kaip kad naciai, su-- 
' šaudę tūkstančius lenkų 
karių Katyne, arti Smolen
sko, paskui bandė tas žudy
nes primesti Raudonajai 
Armijai), sako Karas ir 
Darbininkų Klasė.

Besivadinąs Latvijos at
stovu Amerikoj, Alfredas 
Bilmanis andai įsteigė 
“spaudos sąjungą”, kuri ta
po latvių fašistinės propa
gandos centru, kaip prime- 

tinai reikalingi karinėms 
mašinoms. Šis fabrikas ga
mino 90 procentų visų šra
tų nacių lėktuvams, tan
kams ir kitoms jų maši
noms.

Vien tik lėktuvai kovoto
jai nušovė 83 vokiečių or- 
ląivius, o amerikiečiai ne
teko 38 bombanešių. Be to, 
negrįžo 16 anglų-amerikie
čių lėktuvų kovotojų. Dar 
nepaskelbta, kiek ameriki
niai bombanešiai nušovė 
nacių lėktuvų.'

Praeitą pirmadienį taip
gi apie 800 Amerikos bom
banešių ir tiek pat lėktuvų 
kovotojų audringai pleški
no Berlyną.

Vokiečiai Stengiasi 
Tankais Sulaužyti 
Didį Italų Streiką
London, kovo 9. — Tau

tinis Italų Komitetas susi
dedąs iš respublikiečių, ka
talikų, komunistų, socialis
tų ir liberalų, pašaukė dar
bininkus į visuotiną strei
ką prieš hitlerininkus viso
je šiaurinėje Italijoje, tebe- 
valdomoje nacių. Šis komi
tetas taipgi ragino juos su 
ginklais rankoj kovoti prieš 
nacius ir Mussolinio fašis
tus.

Romos fašistų radijas 
pripažino, kad vien Milano 
didmiestyje 
streikuoja 
darbininkų.

Naciai su 
tais karo pabūklais 
giasi nuslopinti streikus.

(Jau pirmiau netiesiogi
niai buvo pranešta, kad mi- 
lionai darbininkų streikuo
ja prieš fašistus šiaurinėje 
Italijoje.) 

na Karas ir Darbininkų 
Klasė:

“Bilmanis buvo įsivėlęs į 
nužudymą Sergejaus Kiro- 
vo, sovietinio vado (Lenin
grade). Viešuose savo pa
reiškimuose ir amerikinėje 
spaudoje Bilmanis garbino 
latvių žudiką, hitlerinį ge
nerolą Oskarą Dankersą, 
kuris nužudė 150,000 žmo
nių.

“Stebėtina, kad Jungti
nių Valstijų vyriausybė vis 
dar tebelaiko tuos ponus 
teisėtais diplomatiniais at
stovais,” sako tas įtakingas 
Sovietų darbininkų laikraš
tis.

’ L :U X'- ’ V

APSUPTA IR NAIKINA- 
MA TŪKSTANČIAI 
JAPONŲ BURMOJ

New Delhi, Indija.—Ame
rikiečiai jr jų išlavinti chi- 
nai apsupo kelis tūkstan
čius japonų ties Walawbu- 
mu, šiaurinėje Burmoje, ir 
neatlaidžiai naikina juos 
tuose slastuose.

Užmušta labai daug prie
šų, o amerikiečių nuostoliai 
visiškai maži, kaip praneša 
jų komanduotojas gen. 
Stilwell.

Stengdamiesi pabėgt, ja
ponai paliko didelius kie
kius savo ginklų, amunici
jos ir maisto.

Jau surinkta 2,408 už
muštų japonų lavonai.

RAUDONARMIEČIAI UŽ 6 
MYLIŲ NUO TARNOPOLIO

Naciškas Paryžiaus radį? 
jas. pranešė,, jog Raudonoji 
Armija pasivarė dar ketu
rias mylias artyn Tarnopo- 
lio, stambaus miesto ir pen
kių geležinkelių centro va
karinėje Ukrainoje. Taigi 
Sovietam telieka tiktai 6 
mylios iki Tahnopolio.

NARVOS MŪŠIAI
Ties Narva, Estijoj, vo

kiečiai darė didelę kontr
ataką prieš raudonarmie
čius. 900 nacių liko užmuš
ta, o kiti betvarkiai pabėgo 
iš kautynių lauko.

Paraguay Pripažino 
Argentinos Režimą

Buenos Aires. — Para 
guay, Pietų Amerikos kraš
tas, taipgi pripažino nacis 
ką naują Argentinos vai 
džią su gen. Ed. Farrelliu 
kaipo “prezidentu.”

Kiek pirmiau Bolivia ir 
Čilė, du kiti Pietinės Ame
rikos kraštai, pripažino 
Farrellį naujuoju Argenti
nos valdovu.

(Uruguay, sakoma, dar 
tebedvejoja , ar pripažinti 
Farrellio valdžią, ar ne. 
Farrellis priešingas su- 
traukymui ryšių tarp Ar
gentinos, Vokietijos ir Ja- į5 
ponijos).

—------------ X
Per 5 Dienas Atvaduota 
1,000 Vietovių Ukrainoj

London. — Per penkias f 
dienas Raudonoji Armija 
pietiniai - vakarinėje Uk
rainoje atvadavo 1000 gy
venamųjų vietų, tame skai
čiuje daug miestų, mieste- ! 
lių ir geležinkelių stočių.

JUGOSLAVŲ EX-CARAS 
VYKSTĄS ANGLIJON 
London.— Teigiama, kad fe.

Anglijon atvykstąs buvęs 
Jugoslavijos carukas Pet
ras. Anglai norį jam padėti 
susitaikyt su partizanais.
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0 V ištiek Jie Šitiems Lenkams 
Talkininkauja

‘‘Lenkai vis lenkai”, sako kunigų 
Draugas (kovo 6 d.). Paskui išaiškina, 
kodėl jie tokiais yra. Draugas sako:

“1913 m. išleistas Lenkijoj leidinėlis 
tokiu pavadinimu: ‘Nasze Stanowisko w 
sprawie Litewskiej,” Tame leidinyje len
kai pasisako, ką jie galvoja apie Lietuvą 
ir santykius su ja. Ten jie visai aiškiai 
pasisako, kad visai nemano Vilniaus 
skriaudą Lietuvai pasmerkti ir atitai
syti. Yra kaip tik priešingai — Lenkija 
siekia lemiamos įtakos visoj Lietuvoj,

“Leidinyje skelbiama visa eilė neteisy
bių apie Lietuvą ir lietuvių tautą. Kas 
liečia Vilnių, ten pasakyta: ‘Vilnių ir 
Vilniaus žemę, organiškai suaugusią su 
Lenkijos valstybe, išauklėta lenkų kul
tūroje, kuri davė žymiausius mūsų tau
tos atstovus, laikome neatskiriama Len
kijos respublikos dalimi.’

“Matote, kokiais keliais lenkai siekia 
bendradarbiavimo su lietuviais. Jie sa
vinas! tai, kas Lietuvai priklauso ir tuo 
pačiu kartu kalba apie lietuvių-lenkų 

bendradarbiavimą.”
Bet tai nuomonė, troškimai ir darbas 

kaip tik lenkų, kurie spiečiasi apie len
kiškų ponų valdžią Londone, kurie ją gi
na ir remia. Tai troškimai ir užmačios 
imperialistinių lenkų.

Tačiau kaip’tik' su šitais lenkais mū
sų klerikalai, ypatingai iš Drajigo pa
stogės, eina išvien. Kaip tik šitiems im
perialistiniams, lenkams mūsų klerikalai 
talkininkauja ir remia jų reikalavimus 
atsteigti tokią Lenkiją, . kokia ji buvo 
prieš 1939 metus, tai yra, su Vilniaus 
kraštu.

Tuo tarpu yra kiti lenkai — lenkai be 
imperialistinių troškimų. Dalis jų ran
dasi Lenkijoje ir veda kovą su okupan
tais. Jie sudaro partizaninį judėjimą. 
Kita dalis sudaro lenkiškas divizijas So
vietų Sąjungoje ir puikiai dalyvauja ry
tinio fronto mūšiuose. Jų organizacija— 
Lenkų Patriotų Sąjunga — suteikia po
litinę tiems lenkams vadovybę.

Šitie lenkai atvirai yra pareiškę, kad 
jie nenori, kad atstatyta Lenkija turė
tų pavergus svetimus kraštus. Jie sako, 
kad Vakarinė Ukraina turi priklausyti 
Ukrainai, Vakarinė Baltrusija — Balt- 
rusijai, Vilnius — Lietuvai. Jie pasmer
kia londoniškę lenkų valdžią ir josios 
pretenzijas prie svetimų kraštų.

Bet Draugas šių lenkų neremia. Ne 
tik neremia, bet juos niekina ir plūsta.

Juos vadina “kvisliųgais” ir “parsidavė
liais” Maskvai.

Kada taip dalykai stovi, tai Draugo 
pasinervavimas dėl to vieno lenkų im
perialistų lapelio yra tiktai dėl svieto 
akių. Ot, mano, reikia pasirodyti, kad 
mes nepritariame jų užmačioms ąnt Vil
niaus. Tai tik bandymas pasirodyti lie
tuviams, kad ir Draugas laukia po karo 
Lietuvos su Vilniun^, nors, tuo tarpu, 
kaip jau nurodyta aukščiau, darbuojasi 
išvien su lenkais imperialistais, kad po 
karo Vilnius vėl būtų poniškos Lenki
jos pavergtas.

Tiems, Karie Tebeverkia Dėl 
Suomijos

Sumner Welles yra skaitomas vienu 
iš rimčiausių diplomatų. Diplomatijoje 
jis turi daug žinojimo ir patirties. Daug 
metų jis tarnavo valstybės sekretoriaus 
padėjėju ir dažnai, kai sekretorius Hull 
susirgdavo bei išvažiuodavo iš Washing
ton©, eidavo sekretoriaus pareigas. Jam 
puikiai žinomos slaptybės ne tik Wa
shington©, bet beveik visų pasaulio so
stinių. Ypatingai jam puikiai pažįsta
mas Helsinkis, Suomijos sostinė. Jis 
puikiai žino ir pažįsta kiekvieną Suomi
jos valdžios šulą — Ryti, Lakomies, 
Tanner, Mannerheim ir kitus.

Bet apie šitą valdžią, apie jos šulus, 
Sumner Welles New Yorko Herald-Tri
bune (kovo 1) pasakė sekamą:

“Visiems yra žinoma, kad prieš pir
mąjį Suomijos karą, kurį sustabdė 1940 
m. paliaubos, su Sovietų Sąjunga ir po 
to karo, daugelis Suomijos politinių va
dų buvo įsivėlę į Hitlerio tinklą. Virši
ninkai, kaip prezidentas Ryti ir finansų 
ministeris Tanner, dažnai veikdavo kaip 
Hitlerio ir Ribbentropo sužavėti. Jie la
bai klaidingai apskaičiavo. Jie buvo įsi
tikinę, kad Vokietija laimės... pasėkoje 
susitarimo tarpe Suomijos valdžios ir 
Hitlerio, Vokietija okupavo vyriausias 
strategines vietas respublikoje... nacių 
mašina greitai įsidrūtino Suomijos vy
riausybėje. Visai trumpu laiku Suomi
jos Užsienio Reikalų Ofisas, informaci
jos įstaigos ir policijos biurai knibždėte 
knibždėjo nacių agentais....”

Tai šitokia Suomijos valdžia. Tai ši
tokia jinai buvo dar prieš 1939 metus.

Anglijos Kantrybė Baigianti 
Išsisemti

Kiek tam galima tikėti, sunku pasa
kyti, bet sakoma, kad premjero Chur- 
chillo kantrybė pradeda išsisemti. O tai 
vis dėl Jugoslavijos ir Lenkijos. Jeigu 
karalius Petras nepripažinsiąs maršalo 
Tito, Churchill pastumsiąs Petrą į šalį. 
Jis įsakęs Petro valdžios ministeriams 
pribūti į Londoną.

Panašiai Churchill esąs nepasitenki
nęs lenkų valdžia ištrėmime. Savo pra
kalboje jis neseniai pasakė, kad jis pri
taria Sovietų Sąjungos reikalavimui va
karinių rubežių saugumo ir kad Anglija 
tesanti užgyrus tik vieną sieną arba li
niją tarpe Sovietų Sąjungos ir Lenkijos, 
tai Curzono liniją. Gi lenkų valdžia gie
da savo.

Tuo laiku Londone lankysis Jungtinių 
Valstijų valstybės sekretoriaus pagelbi- 
ninkas Stettinius. Jis irgi būsiąs pakvie
stas dalyvauti svarstyme lenkų ir jugo
slavų problemos.

Sovietu Generolas Išjuokia Pasakas Apie 
“Hitlerio Europos Tvirtumą”

Sąjūdžiai ir Judesiai
Visokie sąjūdžiai (emoci

jos) labai subaladoja visą mū
sų organizmą. Pyktis, baimė, 
rūpestys, pavydas nepridarytų 
taip daug žalos mūsų kūno 
visai mašinerijai, jei mes tiku
siai į tai reaguotume.

Kaipgi tai? Gi štai, kaip. 
Pat pirma apie pačių sąjūdžių 
fiziologiją. Imkime pyktį.

Jus kas nors ėmė ir smar
kiai perpykdė. Nuo pykčio tuoj 
į kraują pribėga viršinkstinių 
liaukų sunkos —- adrenalino. 
Tatai prirengia jūsų organiz
mą veiksmui: gal muštynėms, 
gal pabėgimui, bendrai — ko
kiam smarkiam raumenų dar
bui. Tai jau tokia gamtos eko
nomija. Perpykai ar ko persi- 
gąndai: tau organizmas pa- 
sriuvo adrenalinu, tai tu turi 
arba šokt ir pliekt, mušt savo 
priešą, arba, jei matai, kad jo 
nepriveiksi, tai turi nuo jo 
bėgt, pasilėpt kur nors.

Turi tuo savo raumenų vei
klumu, judesiais sunaudoti tą 

adrenalino porciją. Jei taip ne
sunaudosi, tai tas adrenalinas 
varinės tau širdį, kad net gys- 
lo braškės. Ir tatai galų gale 
gadina kraujagysles. Tai yra 
viena stambi aukšto kraujo 
slėgimo priežastis.

Mes pusėtinai civilizuoti 
žmonės ir mes išmokome su
sivaldyti, sukontroliuoti savo 
sąjūdžių iššauktus veiksmus, 
įpykę ar persigandę ar taip 
kaip susijaudinę, mes nuduo
dant, kad mums nieko. Nors 
išvaizdos ir nepaslėpsi: atro
dai pabalęs, blizgančiom akim, 
smarkiai kvėpuoji ir tau gys
los smarkiai tvinksi, širdis mu
ša, — tačiau sau sėdi, susi
čiaupęs ir leidi toms piktoms 
ugnelėms lakstyti po gyslas ir 
organizmą nuodyti, baladoti.

Mušt nenori ar negali,, bėg
ti irgi nedrįsti, na tai kaip 
nors kitaip duok raumenims 
darbo. Eik pasimankštyk ge
rai, pagimnastikuok. Arba 
smarkiai pereik kelioliką blo
kų, giliai pilvu pakvėpuok.

Arba kokį fizinį darbą pada
ryk, tai bus gamtiškai sunau
dota energija.

O mes bendrai esame tingi
niai. Fiziniu žvilgsniu tingi
niai. Vengiam judėsiu, ven
giam mankštos. Vietoj gero 
pasivaikščiojimo, sau sėdim 
kur judžių kamšatynėj ir dar 
labiau ten susijaudiname nuo 
įspūdžių, o tam gamtinės išei
ties neduodam. Jeigu kaip, tai 
dar ir gerokai trukterim “ant 
drąsos,” prisikaušiam, prisirū- 
kom, na ir “civilizuoti” sutvėrimai...

Ir sūriai mes atsimokam už 
tai. Nuo tokių susivaldymų, 
represijų, užgniaužiamų sąjū
džių mums galiausiai pasidaro 
aukštas kraujo slėgimas, gaj 
net gūžys (toxic goitre) arba 
vidurių sloga, opa, sutižę ner
vai. . .

Emotion — motion. Sąjū
džiai — judesiai. Sąjūdžiams 
geriausia priešnuodis (antido
tą) yra judesiai, mankšta. 
Vengkime nusisegę j ipiO. Eiki
me dažniau, vaikščiokime, ju- 
dėkime, dirbkime. Nebūkime 
tokie surūgę neurotikai.

Dr. L J. ęaękįąĮ|čį^

tik .pasirinks invazijai 
punktus.
’ (3.) Anglijos ir Amerikos 
oriai vynai yra daug galin
gesni už priešo ir jie nu
vys nacių lėktuvus, daužys 
priešus ant kelių ir' jų po? 
zicijose. .•••'.

(4) Anglija ir Amerika 
turi laisvas rankas pasirin
kimui punktų atakai, gali 
pradėti diversijas (bandy
mus išsikelti ten, kur ne
mano keltis), priversti na
cius mesti rezervus tų punk
tų apgynimui, o tuo kartu 
tikrus išsikėlimus atlikti 
ten, kur priešas turės ma
žiausiai armijos.

(5) Amerikos ir Anglijos 
karo laivynai yra jūrų gas- 
padoriai.

(6) Amerikos ir Anglijos 
armijai neštokuos nei gink
lų, nei amunicijos, ypatin
gai tuo aprūpins Amerikos 
galinga karo industrija.

Pasekmingumą karo žy
gių dabar užtikrina ir tie 
patyrimai, kurie jau įgauti 
Afrikoj, Libijoj, Tunisijoj, 
Sicilijoj, Sardinijoj ir Ita- 
lijoj.

Anglija yra, kaipo kokis 
milžiniškas arsenalas, kur 
Amerika suvežą armiją, 
ginklus ir amuniciją, ji tar
naus lėktuvams, kaipo mil
žiniškas orlaukis, iš kurio 
jie daužys priešo pozicijas, 
kelius ir industriją. Iš An
glijos Europa yra netoli ir 
viskas bus greitai perme
tama.

Kada Amerikos ir Angli
jos jėgos pradės generalę 
ataką ant Europos, tai 
Raudonoji Armija dar dau
giau pasmarkins savo ofen- 
syvą, kad neleisti nacių jė
gų permesti iš rytų.

Tą supranta ir Hitleris, 
jo generolai ir propagan
dos aparatas. Už tai dabar 
naciai išvystė taip pasiutu
sią propagandą prieš antrą 
frontą. Jie siunčia į. Ame
riką “Europos Tvirtumos” 
paveikslus, už juos kalba 
“karo strategai”, kurie 
baugina “blogu oru ant 
angių kanalo,” kurie kalba, 
kad “antras frontas gali 
būt didelė rizika,” kad “jis 
gali daug gyvasčių atseiti” 
ir kitokias pasakas sudaro.

Šioj srityj veikia atviri 
priešo agentai ir reakcinin
kai. Visoki “politikai” ir 
“dievingi žmonės” gąsdina 
‘Stalinu”, “komunizmu” ir 
“bolševizmu.” Jie neva 

“ima globon mažas tautas” 
ir būk ’“gina” nuo Sov. Są
jungos. Jie puola bent ko
kią Sovietų Sąjungoj naują 

I pakaitą, kaip kad suteiki
mą daugiau galių kiekvie
nai sovietinei respublikai.

Užtenka pažvelgti Ame
rikoj į veiklą tokių sena
torių, kaip Wheeleris ir 
Chandler, kad įsitikinti, 
kad jiems neapeina Ameri
kos karo laimėjimas. Už
tenka pažvelgti į Hearsto 
spaudą; Paskutinė Hitlerio 
viltis išsisukti nuo kartu
vių, tai kaip nors suardyti 
Jungtinių Tautų vienybę. 
Šioj srityj dirba jo propa
gandos aparatas ir visa re
akcija.

Kas dėl pasakų, kad būk 
atidarymas antro fronto 
“gali daug gyvasčių atsei
ti”, tai jau įrodyta Raudo
nosios Armijos ofensyve, 
kad kur ji vedė puolimą, 
tai turėjo mažiau nuosto
lių, kaip priešas. Prie Sta
lingrado iš apsuptų vokie
čių suimta į nelaisvę 91,000 
ir ant laukų surinkta 147,- 
200 vokiečių lavonų, gi ten 
pat rasta tik 46,700 užmuš
tų Sovietų kovūnų.

Ar|>ą Tupišijoj, Ameri-

Amerikinėj spaudoj daž
nai matome ' aprašymus, 
kaip galinga “Hitlerio Eu
ropos Tvirtuma”, kokias 
s i e n as n a c i ai pasta
tė, kiek daug kanuo* 
lių paruošė, o kiek 
daug “sekretų” jie turi. 
Dažnai net paveikslus ma
tome, kurie atėjo per “ne- 
utrališkas” šalis. Ir visa tai 
daro naciai tam, kad nu
gąsdinti Anglijos ir Ameri
kos armijas, kad jos nei 
nebandytų išlipti Franci jo j, 
Belgijoj, Holandijoj arba 
kur kitur Europoj, kur na
ciai įsigalėjo.

Bet kada Amerikos ir 
Anglijos armijos išlipo apie 
25-ios mylios į pietus nuo 
Romos, tai nerado nei tų 
fortų, nei kanuolių, nei 
“karinių slaptų ginklų,” bet 
rado keturis girtus vokie
čius. Ir tik veik už mėne
sio laiko Hitleris ten su
traukė jėgas ir pradėjo 
kontr - atakas. Žinoma, jis 
Franci j o j, Belgijoj yra pa
siruošęs, bet ir tos tvirtu
mos netaip baisios, kaip jas 
maliavoj a.

Sovietų Sąjungos gene
rolas M. Tolčienov, kuris 
dalyvavo ne vienos, bet 
daugelio Hitlerio tvirtumų 
paėmime, tiesiai išjuokia 
tas nacių ir jų agentų pa
sakas. Jis sako, kad. to
kioms galingoms sienoms 
Vokietija neturėtų gana 
nei cemento, nei plieno, nei 
žmonių.

Jis rašo, kad Hitleris mi- 
lionus pavergtų žmonių pa
statė prie karinių darbų ir 
fortifikacijų statymo, kad 
daug keblumų paruošė, dar 
jų padarys, bet nėra tokių 
tvirtumų, kurių demokrati
nės jėgos negalėtų paimti.

Tolčienov rašo kad 
jeigu būtų “stebuklas” ir 
Hitleris būtų pastatęs 
tokias t v i r t u m as Eu
ropos pakraščiais, kaip 
giriasi, tai jos be kareivių 
vis vien nieko nereikštų, o 
kad apsaugoti jas, tai rei
kėtų apie 220 pėstininkų 
divizijų ir 15-kos tankų di
vizijų. Gi Hitleris to netu
ri, nes jis priverstas apie 
90% savo armijos laikyti 
prieš Raud. Armiją. Fran- 
cijoj, Belgijoj, Holandijoj, 
Danijoj jis neturi nei 50 
divizijų. Jis negali atsilai
kyti prieš Jugoslavijos par
tizanus, jo ta “Europos 
Tvirtuma” panaši į parako 
bačką, kur dešimtys milio- 
nų franeuzų, belgų, holan- 
dų, serbų, graikų, jugosla
vų, lenkų ir net bulgarų, 
vengrų, vokiečių, tik lau- I 
kia, kada lips Anglijos ir 
Amerikos armija, kad muš
ti nacius iš užnugario.

Tiesa, kad Hitleris gali 
sutraukti vienur, kitur dar 
“karinį kumštį” — pakan
kamai jėgų, bet jau tas 
faktas, kad jis tik po kelių 
savaičių galėjo sutraukti 
jėgų Romos apgynimui pa
rodo, kad visur nacių yra 
■skystai. O Anglija ir Ame
rika turi daug armijos, val
do jūras, valdo orą ir ge- 
neralį užpuolimą gali pra
dėti ne. vienoj viejtoj, bet 
wienu kartu iš pietų, vaka
rų, šiaurių — bent dešim
tyje taip, kad Hitleris nei 
nežinos, kur mesti savo re
zervus. Jis sako, kad Jung
tinės Tautos turi šias pir
menybes:

(1) Raudonoji Armija ne
vien laiko sukausčius vy
riausias Hitlerio jėgas, bet < 
jas muša ir varo laukan iš 
savo žemės. !

(2) Anglija ' ir Amerika 
galės turėti visur daugiau 
ąęmijęg, kąįp prįęša§, kąr

Senato sekretorius Edwin Halsey pasirašo taksų bi- 
lių, kurį prezidentas vetavo. Tuo tarpu Senato Finance 
Committee pirmininkas sen. Walter F. George stovi ir 
stebi.

O. P. A. Paaiškina Naujas 
Racionąvimo Reguliacijas

Įstai-1 ženkelliai gali būti vartojami 
“grąžai.”

Šitie senieji ženkleliai 8, 5,
2 ir 1 taško racionavimo vertės

Kainų Administracijos 
ga pareiškė,, kad vasario 28 d. Į 
įsigaliojo naujasis planas, nau
dojant 10-taš.kų racionavimo 
Ženklelius, gaunant 1-taško 
“grąžą” naujais ženklais.

Įgyvendinti šį naują planą 
yra didžiausia racionavimo 
problema nuo pat 1943 m. kovo 
1 d. — lygiai prieš metus — 
kada įsigaliojo taškų sistema 
racionuotam maistui.

Naudojant 10-taškų ženkle
lius ir 1-taško naujuosius ženk
lus, bus žymiai suprastintas 
darbas tiems, kurie dirba ry
šium su racionavimu — visuo
menė, prekybininkai, raciona
vimo bankai. Tokiu būdu su
mažės beveik 2.5 bilionai ženk
lelių — 60 procentų nuo apy
vartoje esančių keturių bilionų 
ženklelių per mėnesį pagal se
nąją programą.

Racionavimo naujieji ženklai 
ir 10-taškų ženkleliai yra nau
dojami dviejose svarbiose mai
sto racionavimo programose — 
mėlynieji ženkleliai ir nauji 
ženklai džiovintiems, šaldy
tiems ar skardinėse daržovėms 
ir vaisiams. Gi raudonieji žen
kleliai ir nauji ženklai — mė
sai, riebalams ir kepimo bei sa
lotų alyvai. Tačiau senieji ža
lieji ir rudieji ženkleliai trum
pam laikui bebus vartojami.

Štai dar tebenaudojami žen-i t kleliai:
NAUJIEJI 10-taškų ženkle

liai, kurių galiojimas išsibaigia 
maždaug už 12 savaičių (gegu
žės 20), tinka sekančiai:

Mėlynieji ženkleliai A8, 138, 
C8, D8 ir E8 — konservuotam 
maistui.

Raudonieji ženkleliai A8, 138 
ir iC8 — mėsai ir riebalams.

SENIEJI 8-taškų, 5-taškų, 
2-taškų ir 1-taško ženkleliai, 
kurie visi išsibaigia kovo 20, 
tinka sekančiai:

žalieji ženkleliai K, L ir M 
—■ .konsepvuotam maistui.

Rudieji ženkleliai Y ir Z — 
mėsai ir riebalams.

Naujieji ženklai gali būti 
duodami grąžai tiek už senuo
sius, tiek už naujuosius ženkle
lius. I3e to, pereinamajam lai
kotarpy, pasibaigiančiam kovo 
20, 1-taško žalieji ir rudieji

yra išlaikomi trijų savaičių 
laikotarpiui dėlto, kad naujieji 
ženklai gali būti netinkamai 
išdalinti vasario 27, ypatingai 
tose vietovėse, kurios neturi 
vietinių racionavimo bankų.

šeimininkės yra raginamos 
sunaudoti visus savo žaliuosius 
ir ruduosius ženklelius ir vė
liau mėlynuosius ir raudonuo
sius. Taip darydamos jos su
valios visus senuosius 8, 5, 2 ir 
1 taško vertės ženklelius greit. 
Tuomet jos teturės naudoti Ka
ro Racionavimo Ketvirtąją 
Knygelę, nes reguliarūs cuk
raus ženkleliai taip pat yra to
je knygelėje.

OPA pareiškė, kad prekybi
ninkas gali duoti grąžą racio
navimo ženklais tiktai, jeigu jo 
pirkėjas perkasi prekių, nes 
kitaip žmonės suinteresuoti 
naujiena, gali ateiti vien tik 
keisti ženklelių, ir tokiu būdu 

I bus išimta daugiau naujųjų ra
cionavimo ženklų, negu numa
tyta išleisti vartojimui.

OPA toliau pareiškė, kad 
“naujieji ženklai yra tiktai 
mažas pakeitimas racionavimo 
sistemoje — ir yra svarbu, kad 
jie būtų palaikomi apyvartoje.”

O.W.I.

JUNGTINIU VALSTIJŲ 
LAIVYNO GALYBĖ

Washington. — Pasikal
bėjime su laikraščių atsto
vais, admirolas Nimitz pri
minė, jog Amerika pirm 
karo turėjo tik 344 kari
nius laivus, o dabar turi 
jau apie 900 tokių laivų, į- 
skaitant karo didlaivius, 
šarvuotlaivius, naikintu
vus, naikintuvų palydovus, 
lėktuvlaivius ir submari- 
nus.

Jungtinės Valstijos da
bar, tarp kitko, statydinasi 
dar du didžiuosius lėktuv
laivius po 45^000 tonų ir 
vienuoliką kitų lėktuvlaivių 
po 27,000 tonų.

SMŪGIAI NACIAMS TIES 
NARVA, ESTIJOJE

Maskva. — Narvos sri
tyje Estijoje, raudonarmie
čiai išmušė vokiečius dar iš 
kelių aptvirtintų punktų, 
nukaudami 500 hitlerinin
kų. Kitur jie’ atmušė 10 
kontr-atakų iš priešų pu
sės.

Naciai iš oro įnirtusiai 
puolė Sovietų karius ties 
Narva. Sovietiniai lakūnai 
ir priešlėktuvinės kanuolės 
vien čia per dieną nušovė 
55 vokiečių lėktuvus.

kos ir Anglijos armijos iš
mušė dešimtis tūkstančių 
vokiečių ir italų, suėmė į > 
nelaisvę 150,000 priešų, gi 
talkininkų nuostoliai už
muštų ir sužeistų buvo ma
žesni, kaip priešo.

Armijų, laivynų, orlaivy- 
nų, karo ginklų, industrijos 
ir rezervų yra didelė per
svara Jungtinių Tautų pu
sėj ir tas joms užtikrina 
pilną ir greitą pergalę, ka
da sutartinai tos jėgos bus 
mestos mūsų bendro priešo 
sunaikinimui.

Vąl. Supus
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BR0WDERI0 PRAKALBA IR KOMUNIS 
TĮJ PARTIJOS PERORGANIZAVIMAS

Prakalba, Browderio 
sakyta kelios savaitės 
atgal, atkreipė į save 
mesį ne tik Kom. Partijos 
narių ir abelnai darbininkų, 
bet taipgi šiaip liberalų ir 
net reakcionierių. Plačiai 
apie ją komentavo įvairia
spalvė spauda ir visokių pa
žiūrų komentatoriai per ra
dio ir nuo pagrindų.

Kodėl tokis susidomėji
mas tąja prakalba? Juk 
Browderis yra pasakęs šim
tus prakalbų prieš tai, ta
čiau į jas nebuvo kreipta 
tiek dėmesio buržuazinių 
politikų, o jei kai kurie ir 
prisimindavo kiek, tai vi
suomet iš neigiamos pusės 
bei su pašaipa. Gi šį sykį, 
nors didžiuma spaudos bei 
komentatorių senu būdu 
bandė padaryti karikatūrą 
iš Browderio kalbos, tačiau 
ji buvo perdaug svarbi net 
ir jiems nutylėti. Buvo pri
versti apie ją kalbėti ir ra
šyti, nes joje nuodugniai iš

ma būtų pasidėti ant stalo 
apžiūrėjimui, kurį galima 
būtų dėvėti, rankoj palai
kyti, arba pauostyti. Reiš
kia, ji nėra jokiu apčiuopia
mu materialiu daiktu ir ne
užima ore vietos, tačiau 
tuo pačiu kartu ji yra pa
čiu svarbiuoju “daiktu”, 
nes nuo jos priklauso visuo
meninio gyvenimo eiga. Ji 
nustato gaires, sulig kurių 
priklauso žmonių gerovė ar 
negerovė. Kapitalistai turi 
savo politiką, pritaikytą jų 
reikalams, darbininkai sa

vąją. Kapitalizmo auklėti
nis — fašizmas turi dar 
savotišką politiką — kon- 
tradikcijos ant kontradikci- 
jų, intrygos, varžytinės ir 
t. t., taip, kad turime prieš 
save paveikslą politinių ma
nipuliacijų, iš kurių žmogus 
kartais gauni galvos sopė
jimą...

Čia biskį nukrypau nuo 
i temos, bet kartais ne pro 
šalį keli pašaliniai žodžiai 

lsVtaPkrLprtur'anal7- ąpię “daiktą” kurį ne taip 
zas naujai susidariusių są- |Jau len«va sektl lr suPras' 
lygų, kurios išsivystė karo 1 
eigoje pirm ir po Teherano 
Konferencijos. Antra, pa
siūlyta nauja veiklos prog
rama, pritaikyta naujoms, . . , , .
sąlygoms, ir pagaliau, siūlo- |X.ra ka,P? Pamatas, ant ku
rna pakeisti Kom. Partijos no Pana šavo konvencijoj 
vardą, žodžiu, visa kalba, I gegužes men. persiorgarn- 
kuri buvo vienbalsiai už- ?uos Tik me_s lietuviai kaz 

-- - -- - -- į kodėl nedrąsus ir neimame
balso tuo taip svarbiu klau
simu? !

Didžiuma 
eina prie 
Browderio 
faktams ir pasiūlymai geri. 
Bet nekuriems atrodo, kad 
čia vien tik Browderio pa
daras ir kad jis bando Par
tiją sukoneveikti, t. y., pa
versti į bereikšmį propa
gandos organą, “atsižadan
tį” klasių kovos, o to vietoj 
įnešti didesnę kooperaciją 
su buržuarija^rt^Tįk-tor Ge
lmėtu, bet ir jam pasibaigus 

kooperacija” su komunistais^ “kooperaciją atstatyme 
ypač pokariniu laikotarpiu, faslzmo m’tenotų salių, 
negalima ir nepageidauja
ma. Tik nedidelė grupė li
beralų analizavo kalbą ob
jektyviai, bet ir iš jų neku- 
rie nepajėgė suvirškinti giliau pažiūrėjus, Browde- 
kalbos branduolio, — nepa- ris (faktinai visa Partijos 
jėgė todėl, kad juos tebeper- vadovybė) visai nepropo- 
sekioja “bolševizmo bau- nuoja atsižadėti pamatinių 
bas.” ; Partijos principų, o atbulai,

Abelnai paėmus, buržua- mokina mus geriau pažinti 
zija savo neva išvadomis marksizmą ir, kas svarbu, 
bandė sudaryti masėse opi- mokina praitaikyti jį prie 
niją, būk Kom. Partijos esamų sąlygų, 
persiorganizavimas ir kai- Kad pilnai suprasti Brow- 
boje patiektas planas neturi 
jokios reikšmės, bet arčiau 
prisižiūrėjus, tikrenybėje, 
juos gąsdina Partijos įtaka 
masėse. Juos gąsdina kalbo- 
j e patiekta aiški ir konkre
ti programa tiek užsienio, 

' tiek namų politikoje. Apart 
to, toji programa apima ir 
pokarinį laikotarpį, ateitį, 
kokią pageidauja didžiuma 
gyventojų ne vien šioje ša
lyje, bet ir visame pasauly
je: ateitį be fašizmo, be ka
rų — draugingų tautų su
gyvenimą, laisvę ir pilną 
demokratiją.
Darbininkų Atsiliepimas.

Reikia pripažinti, jog 
Browderio kalba taipgi bu
vo “surprizu” (dalinai) 
darbininkams bei Partijos 
nariams. Ir tai nenuostabu.1 
Gyvenimas, sąlygos taip 
sparčiai keičiasi laike šio 
karo, jog ne visi iš mūsų 
pajėgiame įžiūrėti tuos pa
sikeitimus, ne visi iš mūsų 
spėjame žygiuoti su tuo 
greituoju tempu. O kuomet 
klausimas eina apie politinį 
gyvenimą, tuo painesnis 
reikalas, nes politika nėra 

’ koks tai daiktas, kurį gali-

girta Nacionalio Partijos 
Komiteto, buvo lyg kokia 
staigmena (surprise) Ame
rikos politikoje, lyg kokis 
nelauktas - netikėtas daly
kas.

Šios šalies reakcionieriai 
atsiliepė į tai su perspėji
mu “publikos”, girdi, tai 
yra niekas kitas toji kalba, 
kaip tik naujas Browderio 
triksas “susovietinti” Ame
riką ir “atiduoti” Stalinui. 
Kiek rimtesni iš buržuazi
nių politikierių skeptiškai 
atsinešė linkui kalbos, nes į 
jiems dar vis atrodo, jog*

ti.
Dabar prie dalyko. Apie 

Browderio kalbą tęsiasi gan 
plačios diskusijos darbinin
kų tarpe, už ir prieš. Ji

diskusantų pri- 
išvados, jog 
kalba atatinka

Tokie ir panašūs argu
mentai, be abejo, turi šiek 
tiek ir pamato, — bent -taip 
atrodo iš paviršiaus. Bet,

derio prakalbą, reikalinga 
kiekvienam panagrinėti kai 
kuriuos įvykius netolimos 
praeities, būtent: a) Inter
nacionalo likvidavimas — 
paskutinio posėdžio pareiš
kimas; b) Maskvos ir Tehe
rano konferencijos — jų de
klaracijos, ir c) Karo eiga 
— kokią rolę lošia kiekvie
na iš Jungtinių Tautų kovoj 
prieš fašizmą.

Kuomet tuos tris svar
biausius įvykius panagri
nėsim atydžiai, tai be var
go prieisime prie išvados, 
jog Browderis prakalbą ne 
iš nykščio išlaužė, jog savo 
prakalboje jis apsklembė 
tuos tris pamatinius punk
tus, kurie nusako komunis
tų rolę dabar ir ateityje. 
(Suprantama, iki sąlygos 
vėl susidarys tokios, kurios 
vėl reikalaus programos 
pakeitimo.)

Ką turi tie minimi trys 
punktai su prakalba? Tai 
buvo pamatinės priežastys 

■ prakalbos. Tik pasistatyki- 
me sau klausimą: Kodėl gi
mė toji prakalba po Tehera
no, o ne prieš? Bejieškant 
ant šio' klausimo atsakymą,

yra? Mes matome, jog 
Browderio kalba, tiesiogi
niai ar ne, parodo kapita
listų reagavimą. Pavyz
džiui, Kongrese reakcionie
riai nuolat daro puolimus 
ant darbo klasės, o demo
kratinis elementas priešina
si. Tą matome kiekvienoje 
gyvenimo fazėj, kiekvienoje 
dirbtuvėje.

Apart to viso/Browderio 
kalba verste verčia kiekvie
ną studijuoti, bei patobulin
ti savo žinystę apie mark
sizmą. Tai vįs pasekmė Ko
minterno likvidacijos. Perė
jimas prie savistovio, nepri
klausomo veikimo tiek va
dams, tiek eiliniams na
riams dar neįprastas ir ims 
kokį laiką iki darbininkai 
persiims iniciatyva veiklos, 
paremtos ant marksizmo - 
materialistinės dialektikos, 
ką nuolat mums primena 
Browderis ir kiti vadai.

Partija ir Rinkiniai
Apie Partijos dalyvavimą 

šalies rinkimuose savo var
du ar nedalyvavimą, kaip 
pasirodo, Browderio pasiū
lymas sukėlė mažiausia dis
kusijų. Tas dalykas leng
viausia yra apčiuopti ir su
prantamas aiškiausia,
šios šalies gyventojai dar 
toli gražu neprirengti so
cializmui. Balsavimai tą pa
tvirtina. Tuo klausimu 
Browderio kalba atrado pa- 
syvį sutikimą.
Ar Yra Pavojus Nukry

pimui?
Tai priklauso, kaip kas į 

Partiją žiūri. Be abejo, 
klaidos įvyksta vienu bei 
kitu klausimu, tačiau, abel
nai paėmus visą Partiją ir

visų pirma, susiduriame su 
Teherano deklaracija, ku
rioje gana aiškiai matosi, 
jog Teherane padaryta tas, 
kas fašizmui ir reakcijai 
nusako pabaigą. Kad taip, 
liudija reakcionierių, smar
kesnis puolimas ant Roose- 
velto šioj šalyje. Panašiai 
puolamas ir Church illas 
Anglijoj.

Gi kas liečia Kominterną, 
tai kuomet sujieškome jo 
likvidacijos manifestą, su
randame jame, apart kitko, 
tezę, jog Partijos subrendo 
ir sugebi marksistiniai o- 
rientuotis visais klausimais 
savo šalyse ir 1.1. Vadinasi, 
Markso mokslas patapo tuo 
vadu ir pritaikomas veik
lai, tokiai, koki iškyla iš 
esančių sąlygų.

O iš visų svarbiausias 
klausimas šiuo momentu, 
tai karas prieš fašizmą, jo 
laimėjimas. Ir kuomet, dė
kui Raudonajai Armijai, 
karo laimėjimo prospektai 
labai geri ir visas demokra
tinis pasaulis pasisakė už 
kooperaciją, manau, būtų 
paika Kom. Partijai atmes
ti tą kooperaciją, skelbti 
kova visiems, nedarant iš- 
imčių. Šiuo tarpu svarbiau
sias reikalas yra karo lai
mėjimas. Kiti reikalai pasi
lieka antroj ir trečioj vie
toj. Šiandie reikalinga vie
nybė visų jėgų prieš fašiz
mą. Šio vieno klausimo rim
tumas nustelbia visus kitus 
reikalus. Tad, Browderio 
prakalba ir pašvęsta didžiu
moj tam reikalui: laimėji- perbėgus jos veikimo istori- 
mui karo, o vienybės punk- ją, tenka konstatuoti fak
tą jis atkartotinai savo kai-Tą, jog ji išlaikė bandymus 
boj pabrėžė.

Kaip su Klasių Kova?
Tai branduolis Browderio 

kalbos, apie kurį kai kurie 
nuogąstauja, jog tai galįs 
būti atsižadėjimas paties 
principą Jx, V t jr 1.t. Tiesa, 
tai klausimas 
daugiausia

Tai jūrininkas Morgen iš Brandon, Florida, ant salos 
Bougainville po mūšio su japonais. Jisai dabar ilsisi ant 
krūvos bombų.

Lowell, Mass So. Boston, Mass
Tai

jog

ir Kominterno pareiškimas 
apie subrendimą partijų, 
pilnai atatinka ir Amerikos

. Nuo -dabar vis daugiau ir 
daugiau atsakomybės turės 
imti kiekvienas narys ant 

apie” kurį savęs, nes plačiai atidaro- 
diskusuojama. mos durys autonominiam 

Prisipažinsiu, tai buvo dide- veikimui. Tas, žinoma, ne- 
lė ir karti pilė ir man pra- reiškia, jog Partija ar Są-
ryti, nemiegojau kelias 
naktis, iki atradau atsaky
mą į tą intriguojantį klau
simą. Prisiėjo iš naujo pa
analizuoti padėtį; pasiraus
ti po knygas — pasiklausti 
kaip ko: Markso, Lenino, 
Stalino ir kitų. Atsakymą 
iš visų gaunu, jog jei noriu 
būti marksistu, tai į pasau
lį reikia žiūrėti ne iš idea
listinio, bet iš materialisti
nio taškaregio. Reiškia, me
džiaga tokia, o ne kitokia, 
ir ji visai nesiskaito su tuo, 
kas ir kaip apie ją mano.

Ir po nuodugnaus anali- 
zo, išvada išplaukia, jog 
klasių kova tai nėra pada
ras darbininkų klasės, bet 
kapitalistų. Darbininkai tik 
pripažįsta klasių kovos eg
zistavimą.

Kodėl kapitalistų pada
ras ? Randame atsakymą, 
jog su atsiradimu kapitali
stų klasės prasidėjo išnau
dojimas, puolimas — prasi
dėjo klasių kova. Su panai
kinimu kap. klasės — ir 
klasių kova pasibaigia. Gi 
darbo klasė-------pirm ka
pitalistų atsiradimo ir pa
baigos — buvo ir pasilie
ka.

Ir taip, atydžiai panagri
nėjus Browderio kalbą ir 
tuo klausimu, tai nėra atsi
žadėjimas to pamatinio 
principo, — tikrenybėje, tai 
politinis pasakymas kapita
listų klasei paliauti puolimą 
ant darbininkų klasės, kuo
met yra ant rankų didelis 
bendras darbas — nugalėji
mas fašizmo.

O pačiame gyvenime kaip

junga (proponuojamas nau
jas vardas) bus palaidi bar
ščiai. Visai ne, — kaip bu
vo, taip ir bus disciplinuota 
komunistų o r g a n i zacija 
(liuosanori disciplina, kaip 
ir visuomet). Metodą ir 
taktika veiklos bei forma 
organizacijos, galimas daly
kas, bus pakeista, bet pats 
pamatas ir principas pasi
lieka tas pats.

Man rodos, jog nėra ko 
nuogąstauti dėl tūlų pakei
timų, kartais lyg atrodan
čių išėjimais iš vėžių, nes 
turime visuomet atsiminti 
apie besikeičiančias sąly
gas. Marksizmas nėra kokia 
tai fanatizmo dogma, o 
lankstus mokslas — teorija, 
paremta materializmu ir 
praktika.

Barbintas.

Rochester, N. Y.
Mirė L. Kaminckas, 67 Metų

Numirė kovo 1, palaidotas 
kovo 6 d. Holy Sepulchre ka
pinėse. Buvo katalikiško įsiti
kinimo žmogus, prigulėjo prie 
švento Petro ir Povilo Draugi
jos, bet neapkentė lietuviškų 
fašistų. Mylėjo skaityti kny
gas, prigulėjo prie ALDLD 50 
kuopos ir buvo Laisvės skai
tytojas per 16 metų. Iš Lietu
vos buvo Kauno rėdybos, Tel
šių apskričio, Alsėdžių mieste
lio. Amerikoj išgyveno 34 me
tus, gyveno ant ūkio. Šeimy
nos neturėjo. Paliko savo my
limą moterį Kaminckienę di
džiausiame nuliūdime.

Pažįstamas.

Bus Svarbiausias Iš Visų 
Susirinkimas

Draugai ir draugės, Litera
tūros Draugijos nariai, mes ži
nome, kokie dideli darbai šian
dieną stovi prieš mūši] atsa
komybę! Mūsų vietinės kuopos 
reikalai nėra tvarkomi, kaip 
jie turėtų būti. Mes apie vis
ką kalbame, viską kritikuoja
me, arba kas gero užgiriame, 
bet nedarome nieko, kad LLD 
kuopą pastatyti į veikimo vė
žes.

Mes veikiame kitose organi
zacijose ir tas, žinoma, gerai, 
atliekame gražius labdaringus 
darbus, juos finansuodami ir 
tas puiku, bet šalia visko, mes 
nebesueiname į LLD 44-tos 
kuopos susirinkimą! Į vienati
nės apšvietus ir kultūros drau
gijos susirinkimą! Kas pasi
darė su mumis, ar mes šiame 
reikale pasidarėme amžinais 
storžieviais ?!

Mes vėl šaukiame labai svar
bų susirinkimą. LLD. 44-tos 
kuopos, šį sekmadienį, kovo 12 
dieną ir 12 vai. dienos. Susi
mildami, draugai, visi susirin
kite lygiai nurodytu laiku į 
Piliečių Kliubą, kad bent šį 
kartą susirinkimas gerai įvyk
tų ir galėtumėm tarti ir imtis 
mums pavestų darbų, šiame 
susirinkime atliksime 3 būti
nai reikalingus darbus:

Visi pasimokėsime šių me
tų duokles, išrinksime atstovus 
į Demokratinių Lietuvių Ta
rybos Skyrių ir galutinai pri
sirengsime prie keturių mies
tų didžiojo bankieto, LLD 7-to 
Apskričio naudai, kuris turės 
įvykti balandžio 16 d., š. m.

Kaip matome, šitos pareigos 
yra be galo svarbios ir jas tu
rime atlikti skubiai, neatidė
liojant nieko, nes laikas bran
gus ir jis trumpas — jo gai
šinti nebegalima. Nariai, pa
matę šį paraginimą, vieni ki
tiems pasakykite apie tai ir vi
si agituokime už gerą susirin
kimą. Už tinkamą sutvarky
mą kuopos reikalų. Tuomet vi
si jausimės atlikę savo organi
zacines pareigas ir būsime pa
sitenkinę. • ‘

Lowellio Lietuvių Piliečių 
Kliube, kuriame gimsta ir iš 
kurio plaukia daug gerų pa- 
žanginių darbų, yra stambaus 
popierio gražiai prirengta iš
kaba. Toje iškaboje švariai 
surašyti garbingų lietuvių, var
dai, kurie pasižadėję per tam 
tikrą laiką mokėti savaitines 
duokles Lietuvai pagelbos tei
kimui. Vieni moka po dolerį, 
kiti po 50c ir taip auga mūsų 
fondas nuolatiniai. Draugas 
Stasys Paulenka yra to fondo 
sekretorius ir tvarkingai veda 
to reikalo tvarką. Matykite jį, 
jis jums parodys.

Yra labai gerbiama ir vien
kartine auka. Kurie kiek duo
da, tai irgi įrašome į tą gar
bės surašą, toj pačioj iškaboj. 
Tą iškabą mes vadiname “Gar-

i .<įi

J. Gasiuno Prakalbos Gerai 
Pavyko

Kovo 5 d. LDS 62 kuopa 
ant greitųjų surengė prakal
bas einamame maršrute J. 
Gasiunui, Tiesos redaktoriui. 
Kadangi Bostonui nebuvo skir
tos dienos, bet pasitaikė pro
ga, tai ant greitųjų praneši
mai padaryta, bet publikos su
sirinko vidutiniai.

J. Gasiunas gerą prakalbą 
pasakė. Svarbiausias kalbos 
branduolys, tai ne vien svar
bu, kad karą laimėtume tal
kininkai, bet svarbu, kad ir 
p o 1 i t i n iai nepralaimėtume, 
ypač šioje šalyje, kad reikia 
rūpintis šių metų rinkimais ir 
jei Rooseveltas kandidatuos į 
4-tą terminą ant prezidento, 
tai tuo labiau darbuotis, kad 
jis būtų, išrinktas, nes |ašis- 
tuojantis elementas nesnau
džia.

Abelnai prakalba visiems 
patiko. Paprašius klausimų, 
taip ir nesirado, tik prašyta, 
kad kalbėtojas paaiškintų, 
kaip atskirti siuntinius lietuvių 
šelpimo nuo Russian War Re
lief ir kad Keleivio redakto
rius tikrino Lietuvos “nepri- 
gulmybės” minėjime, kad bus 
nušluotas nacizmas ir komu
nizmas, kaip šis karas pasi
baigs visame pasaulyje. Kal
bėtojas 
Hitlerio 
taip ir 
dys.

Aukų 
prakalbų 
Lietuvos
nukentėjusioms šelpti.

Stambesnes aukas davusių 
vardai.

Po $1: J. Starkus, F. Pa
kalnis, Matusevičia, A. žvin- 
gilas, A. Juškienė, J. Kviet
imus, B. Ivaška, J. Jusienė, J. 
W. Beluk, V. Mikėnas, J. Bur
ba, D. G. Jusius, J. Musteika, 
J. Buzevičius, A. Vasiliaus
kas.

Po 50c: A. Jankus, A. 
vydas, J. Senkevičius, K. 
liošas, L. Simanavičienė,
Bražinskas, H. Tarnas, J. But
kus, B. čiukerkienė, J. Sukis, 
A. Dambrauskas. Viso aukų 
$22.55. Visiems aukotojams 
širdingai ačiū.

Kuopos organizatorius J. 
Burba, mačiau, pildė aplikaci
jų dėl naujų narių.

Dabar laukiame sekamo pa
rengimo, kuris įvyks kovo 12 
d., Municipal Auditorijoje, 
kaip 2:30 po pietų, tai bus 
moterų parengimas atminčiai 
jų kovos už lygias teises. Ten 
bus graži koncertinė progra
ma ir kalbėtoja K. Petrikienė 
iš Brooklyn, N. Y. Būkime vi
si tame nepaprastame paren
gime. D. J.

tinkamai atsakė, kad 
pranašystės nesipildo, 
Keleivio red. nesipil-

rinkta 
lėšų ir 
pagalbai

padengimui 
kas liks, tai 

nuo karo

Bui- 
Ka-

Vasario 27-tą buvo labai kil
nus apvaikščiojimas Raudono
sios Armijos 26-šių metų gyva
vimo. Parengimas įvyko Klein 
Memorial Auditorijoj, kurį su
rengė Bridgeport© Komitetas, 
gelbėjimui Rusijos liaudies. Į 
šį parengimą tiek publikos bu
vo prisirinkę, kad man dar 
niekuomet neteko tiek matyti, 
šį kartą publika buvo labai 
įvairi: matėsi nemažas skai
čius kunigų ir šiaip profesijo- 
nalų. Kame dalykas, kaip taip 
žmonės pradėjo įdomauti to
kiais apvaikščiojimais? Gal dėl 
to, kad jau žmonėms įgriso tas 
bjaurus nacizmas bei fašizmas, 
prieš kurį kovoj geriausi pa
saulio vyrai bei moterys turi 
guldyti savo galvas, kad apgin
ti savo tėvynę ir laisvę nuo tų 
baisių 20-to amžiaus plėšrūnų. 
O čia, kaip sykis, Sovietų Rau
donoji Armija lošia labai svar
bią rolę šiame visasvietiniame 
kare. Sovietų narsuoliai stebi
na visą pasaulį savo karžygiš- 
kumu. Ot todėl, aš manau, pu
blika ir eina į tokį parengimą 
ii- pagerbia Raud. Armiją.

Muzikalę programą išpildė 
Rusų Choras šv. Jono Parapi
jos, kitas tai žydų liaudies cho
ras. Abu chorai nepaprastai 
gražiai dainavo ir 'buvo nulydė
ti gausių publikos delnų ploji
mų.

Oficialis kalbėtojas buvo 
Raudonosios Armijos artileri
jos kapitonas Orest Ševtsov. 
Jis dėvėjo rusų oficieriaus uni
formą. Jis pasakė labai įdomią 
prakalbą.

Ką vokiški naciai daro su 
rusų nekariškiais žmonėmis ir 
jų mažyčiais kūdikiais? Kuo
met rusai atkariauja savo vie
tas, tai gyventojai, kurie dar 
gyvi išliko, papasakoja šiurpu
lingų duomenų. Naciai nepalie
ka nei mažyčių rusų kūdikių, 
nes jiems yra nuo savo koman- 
dierių įsakyta šaudyti be pasi
gailėjimo. Pasak jų: kūdikis 
dabar esąs vienų metų any
žiaus, gi už 19-20 jau jis bus 
stiprus rusų karys. Todėl, gir
di, reikia be jokio pasigailėji
mo šaudyti rusų ir 
kūdikius, lygiai, kaip 
vius.

Viską būtų sunku 
bet, aš manau, 
spręst jau vien tik iš to, prieš 
kokį baisų priešą Sovietų ar
mija turi kovoti. Kap. ševtsov 
pareiškė, kad pagrobti nacių 
dokumentai pasako, ką Hitlerio 

generolai kalba apie Sovietų 
armiją. Girdi, mes išmokinome 
rusus kariauti, na ot, dabar ir 
mums patiems gręsia pavojus.

Kapitonas ševtsov pasakė: 
Naciai mus išmokino kariauti, 
o mes juos atmokysime nuo 
kariavimo taip, kad jie savo is
torijoje daugiau nenorės ka
riauti.

šito narsaus komandieriaus 
kalba sukėlė nepaprastą ovaci
ją publikoje.

Dalyvavo Bridgeport© mies
to gaspadorius J. McLevy, pa- ' 
sveikino kapitoną ir įteikė do
vaną. Taipgi, gausių dovanų 
įteikė įvairios organizacijos ir 
unijos, kaip tai; CIO, AF of L. 
Atstovai dalyvavo taipgi ir nuo 
bažnyčių, kaip tai Baptistų, 
Metodistų, Kongregacionistų ir 
tt. Tai puikus darbas žmoniš
kumo, nes reikalui ištikus pa
miršta įvairiausius tikėjimo 
bei pažvalgų skirtumus ir eina 
prie pagelbos.

Visi suminėti atstovai buvo 
iššaukti ant estrados, sveikino
si su kapitonu ševtsovu ir įtei
kė įvairių dovanų dėl rusų, nu
kentėjusių kare. Tėmijau ar 
nepamatysiu išeinant ir nuo 
lietuvių draugysčių atstovus, 
bet buvo veltui. Mano akimis 
žiūrint, būtų lyg sarmata lietu
viams atsilikti nuo tokio svar- į 
baus žygio. Well, kas praėjo, 
to jau nepavysi, bet geriau vė- ' 
liaus, negu kad niekuomet.

Ateinantį metą (būtų gražu, 
kad ir lietuviai išrinktų nuo sa
vo organizacijų atstovus ir pa
siųstų dovanų sykiu sveikinti 
Raudonąją Armiją.

Petras Dubisa.

mažyčius 
ir karei-

atžymėti, 
kad galima

di

■■
į

I

i :

g
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bes Lenta.” Gerbiami lietuviai, 
pasistengkite save atžymėti to
je garbingoje lentoje.

J. M. Karsonas.



į į.^- .. n ■.. ,, ■. į iįTi ■ ,■ •. ■ -it- ■

laisve, Lithuanian Daily N«WI

4

Ketvirtas Puslapis Penktadienis, Kovo TO, 1944
- i.............   ■"■'■■' "' ■ '-■»

AUDRŲ PAGIMDYTI
2-11-44 N. OSTROVSKIS —21—

Hartford, Conn.

(Tąsa)
Abramacheris nekantriai nutraukė:
— Tai jūs rytoj atsiimsite iš savo są

skaitos pas manė užsieninę valiutą? Aš 
manau, kad visa reikia atokiau paslėpti. 
Kol kas, deja, niekur nei pervežti, nei iš
vežti... Taigi, jūs paskubėkite — kas ži
no, kas iš to išeis! Turėkite galvoje, jog 
tas Mogelnickis gali ištiesti leteną ir į 
mūsų banką. Kodėl ne?

— Jūs — auksinis žmogus, pone Ab- 
ramacheri! Jūs matote per keturias ar
šinas žemėje. Patikėkite, kad, jeigu at
sirastų toks idiotas, kuris nupirktų ma
no dirbtuves ir namus, net nemirktelė
jęs šiandien pat parduočiau. Ir už pusę 
kainos, kaip dievą myliu! Tiek biaurus 
padėjimas!... .

Grįždamas į rūmus pro tas pačias už
pakalines duris, už rūsio durų tėvas Je
ronimas išgirdo kurčius šauksmus. Su
stojo.

— Atidarykite! Dėl dievo meilės! Aš 
bijau!

Tai šaukė moteris. Raktas buvo dury
se. Tėvas Jeronimas pasuko jį. Beprotiš- 
kai išsigandusiai Helei tamsoje pasiro- 
dė, kad ji mato velnią.

— Jėzau Kristau! Šventoji Marija! 
Pasigailėkite! — isteriškai šaukė ji.

— Kas tau yra, vaikeli mano? Nebi
jok! Argi tėvo Jeronimo nepažįsti?

Padriki Helės žodžiai viską pasakė. 
Jis paėmė mergaitę už rankos.

— Eikš su manim...
Jam pasibeldus, antrojo aukšto duris 

atidarė Stefanija, kaip tik tuo metu čia 
* ^buvusi.

— Kas atsitiko, tėve Jeronimai? —iš
sigandusi paklausė ji, pamačiusi iškreip
tą Helės veidą.

— Atleiskite, grafiene, aš turiu su tuo 
vaiku pasikalbėti vienas. Ar leisite nu
eiti į jūsų buduarą?

— Prašau, tačiau kas atsitiko?
Tėvas Jeronimas įspėjo ją rankos mo

stu, įsivedė Helę į kambarį, pasodino so
foje ir, uždaręs duris, sugrįžo pas Stefa
niją.

— Atsitiko labai biauri istorija. Rei
kia taip padaryti, kad ji liktu nežinoma. 
Nueikite į savo miegamąjį ir paklausy
kite. Dar būsite man reikalingos, — 
greitai šnibždėjo tėvas Jeronimas.

— Taip, vaikuti mano, jeigu tai tie
sa, ką tu man pasakoji, tai baisu. Dabar 
paklausyk manęs,* dukrele mano. Tu 
apie tai nori papasakoti tėvams. Nerei
kia to daryti! Pati save pražudysi. Po
nai tavo tėvus išvys į gatvę, o tave už 
šmeižtą uždarys į kalėjimą. Juk tu pati 
sakei, kad jūsų su grafu niekas nema
tė. Paklausyk manęs, savo dvasios tėvo. 
Pats dievą liepė atleisti skriaudas savo 
priešams! Ir tau daug bus įskaityta už 
tavo krikščionišką pasielgimą, jeigu vis
ką užmirši... Jei duodi žodį, kad tylėsi, 
aš apie tavo nuoskaudą pasakysiu gra
fienei Stefanijai. Ji—gera katalikė ir 
nepasigailės aukso, kad nors šiek tiek 
išpirktų prieš dievą tavo skriaudėjo kal
tę. Na, prisiek, vaikuti, šventosios Mari
jos vardu, jog niekam nieko nesakysi. 
Tikėk, kad tau tik gero noriu. Aš išmel
stu tau palaiminimą. O negarbingas 
žmogus neišvengs dievo bausmės!

Tėvo Jeronimo akys hipnotizavo He
lę. Ji vos girdimai sušnibždėjo:

— Aš nesakysiu.
Tėvas Jeronimas maloniai padėjo ran

kas ant jos galvos, šnibždėdamas maldos 
g žodžius.

Gretimame kambaryje Stefanija, deg
dama iš gėdos, kad jai, tėvo Jeronimo 
malone, šioje istorijoje teko suvaidinti 
gana dviprasmišką vaidmenį, iš savo dė
žutės rinko smulkius auksinius daiktus...

Zamoiskiu. Nuo paskutiniųjų laiptų pa
kopų buvo matyti visa salė.

— Moterys — ne mano stichija, mosje 
Varnerį! Žiupsnelis kokaino mane dau
giau jaudina, negu visos tos patentuotos 
gražuolės, — bedieviškai darkydamas 
francūziškus žodžius, atsakė Vrona.

Varneris, pasidygėdamas, susiraukė.
— Dėl skonio nesiginčijama.... Kaip 

jūs manote, ar nebus nepatogu, jei aš jų 
pakviesiu valso? Nesislėpsiu, aš beveik 
įsimylėjęs!

— Manau, kad galima pakviesti, jeigu 
taip neberimstate. Tiktai atsiminkite, 
pašaliečiams — jūs jaunesniojo Zamois- 
kio sūnaus mokytojas.... Linkiu pasise
kimo! Nors tai ir beviltiška, — tingiai 
atsakė Vrona.

bėgt 
jieš-

Scranton, Pa

Visą vakarą Liudvikos nuotaika buvo 
džiugiai pakili. Bendras dėmesys, savo 
grožio supratimas, laimė, kad Edvardas 
buvo čia pat, jaudinamas jausmas, jog ji 
— svarbiausias asmuo šioje triukšmin
goje draugijoje, svaigino galvą. Geriau
sių šeimų jaunuoliai jautė garbę pakvie
sti ją mazurkos arba krakoviako. Ir ji 
šoko audringus tautinius šokius ligi ap- 
■svaigstant, vesrdama žavėtis ir žilaūsius 
senius, ir jaunuosius ponus.

— Ji nuostabi! — pastebėjo Varneris, 
neatplėšdamas nuo Liudvikos susižavė
jusių akių.

Jie lipo laiptais su kapitonu Vrona į 
salę, palikę Ędvardą su kunigaikščiu

Žemas vachmistras atkakliai reikala
vo Juozapą iškviesti leitenantą Šmultkę. 
Senis, matydamas, kad vachmistras įeis 
ir be leidimo, nuėjo pranešti.

Po kurio laiko pasirodė Šmultkė, lai
kydamas už parankės Stefaniją. Pama
tęs vachmistrą, jis piktai pajudino ūsus 
a la Vilhelm.

— Koks reikalas, Zuppe? Juk sakiau, 
kad manęs dėl niekniekių netrukdytų.

Šmultkė neišleido Stefanijos rankos, 
ir ji neskubėjo išeiti. Vachmistras nesi
ryžo jai esant kalbėti, tačiau leitenanto 
ūsai taip bauginamai judėjo, jog jis pa
skubėjo atraportuoti:

— Drįstu pranešti pone vyresnysis lei
tenante, folvarke sulaikiau jau kartą jū
sų suimtą Mečislovą Pšigodskį, pasiva
dinusį karo belaisviu ir pabėgusį kartu 
su kitais suimtaisiais, pabėgėliams už
puolus stotį....

— Areštuotas — ir puiku! Galėjai 
apie tai ir rytoj pranešti.

Vachmistras neryžtingai sumynė vie
toje.

— Tačiau tas žmogus agitavo karei
vius... Be to, į folvarką atėjo girtas po
no majoro pasiuntinys ir atsinešė iš kaž
kur ištrauktą vyno krepšį. Jis ėmė pa
sakoti, kad Vokietijoje prasidėjo... — 
vachmistras sušvebeldžiavo, bet taip ir 
neištarė baisaus žodžio.

Šmultkė paleido Stefanijos ranką.
— Kas tokio?
— Tada tas belaisvis ėmė raginti ka

reivius suimti ponus karininkus.
— Gana! O tu kur buvai? Atleiskite, 

grafiene, aš turiu išeiti.
Sunerimusi Stefanija paskubėjo vir

šun, pas Edvardą. Paskubomis pasakė 
sėdėjusiam prie durų Juozapui apie sū
naus suėmimą. Senis greitai nusileido 
žemyn.

Išklausęs Stefaniją, Edvardas paklau
sė įėjusį Vrona:

— Ar antrasis senojo Juozapo sūnus 
jūsų užverbuotas?

— Ne. Tai keistas subjektas. Rytą į 
mano pasiūlymą atsakė, kad jau prisika
riavęs ir jam pakanka.

Sėdėdamas sūnaus kabinete, Kazimie
ras Mogelnickis pabudo iš snaudulio.

— Reikia, kad šmultkė nepaleistų iš 
rankų to nenaudėlio.... Kcha-kcha-kcha... 
aplamai, įtartina, iš kur jis atsirado.— 
Jis vėl atsikosėjo. — Juk tas tipas gali 
padaryti bet kokį nusikaltimą.... Aš tik^ 
tai šiandien sužinojau, jog jis čia. Pasi
rodo, jis sumušė Prancišką... Prašau, 
Edvardai, imkis reikalingų priemonių!

— Nusiramink, tėve, vokiečiai ir be 
mūsų padės jį, kur reikia. Galiausiai 
mums ta istorija patogi... Pasiuntinys, 
matyt, perskaitė slaptus majoro raštus, 
ir gerai, kad kareiviai žino apie revo
liuciją. Nieko, Stefa, visa tai smulkme
nos! Eikime, kunigaikšti, į balkoną, pa
sižiūrėsime, kaip linksminasi jaunimas, 
— iš ten viskas puikiai matyti.

Visą tą vakarą Pranciška dirbo vir
tuvėje.

Dėl mėlynių veide jos neleido svečiams 
patarnaut. Kai Juozapas pasakė apie vy
ro suėmimą, ji iš karto supaišo, o pas
kum piktai sutarškėjo lėkštėmis.

— Na, ir gerai! Kas man rūpi? Jis 
man ne vyras! Kad prasmegtų toks gy
venimas! Gali jį ir pakarti, man negai
la.

(Bus daugiau)

man atėjo mintis, kuo- 
lankydavau bažnyčią, 
matęs mažo Jurgučio, 
šventą senį Jurgį, na 

kibą senis

ir “Tėvyne 
pusė tuzino 

ir lietuvių 
Raudonojo

Išniekino Mūšy, Talkininkę ■— 
Vileišis Goebbelso-Rolėj.

Vasario 20 d., parapijos mo
kyklos svetainėj, įvyko paminė
jimas neva 26 m. Lietuvos val
džios. šis jų paminėjimas buvo 
garsinta net keliais vardais, 
kad sutraukus daugiau publi
kos. Garsinimuos buvo pažymė
ta, kad prasidės 4-tą vai. ir ant 
pažymėto laiko nuvykau, tai 
publikos buvo apie 15 ypatų, 
bet tik apie 5 vai. pradėjo pu
blika rinktis. Neilgai laukus 
kun. Ambotas atsistojo prieša
kyje publikos ir pareiškė, kad 
mūsų katalikų tokis yra prie- 
protis atkalbėti maldelę, to
dėl šį kartą atkalbėsime Jur
gučio maldelę.

Kunigui Ambotui bekalbant 
maldelę, 
met aš 
nebuvau 
vien tik
ir pamislinau sau, 
Jurgis susilaukė šeimynos.

Vėliaus kun. Ambotas pa
kvietė Cicilijos Chorą, kuris 
susidėjo iš 8 ypatų — 6 mergi
nos ir 2 vyrai. Sudainavo ame
rikonišką himną 
mūsų.” Pasirodė 
narių iš legijono 
skyriaus grupė
Kryžiaus. Minėta grupė suside
da iš įvairių pažiūrų ir drau
gijų ir nebuvo nutarta daly- 
vaut. Ir delegatai ant sekančio 
susirinkimo turėtų pareikalau
ti, kas įgaliojo tą grupę daly
vauti.

Dvi grupės vaikučių sulošė 
veikaliuką, bet lošimas išėjo 
gerai. Kita grupė vaikučių su
dainavo keletą dainelių ir gi 
neprastai.

Išpradžių pirmininkas kalbė
jo anglų kalboje ir apgailesta
vo, kad buvo kviesta majoras 
Martinson, bet nepribuvo; tai 
į savo vietą prisiuntė pavaduo
toją Mr. Steward. Jis kalbėjo 
trumpai, nepaliesdamas Sovie
tų Sąjungos ir Raudonosios 
Armijos. Baigdamas sakė, kad 
ir aš norėčia matyt Lietuvą 
nepriklausomą.

Pirmininkas pakvietė kunigą 
Ambotą kalbėti. Jo kalba buvo 
panaši į mano močiutės pasa
ką; jis sakė, kada pirmą syk 
apleido Lietuvą, tai visi mies
tai buvo aplūžę, gatvės purvi
nos, žmonės biedni, bet kuomet 
parvykęs 1928 metais, tai vis
kas atrodė kitaip, daug namų 
pristatyta, dideli hoteliai.

Bet kun. Ambotas nieko ne
pasakė apie Lietuvos ūkininkų

Pradedame Gyviau Veikti
Šios apylinkės progresyvis 

judėjimas buvo, kaip ir apmi
ręs. Bet va, po- Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo jis atsi
budo. Mūsų delegai, sugrįžę iš 
to suvažiavimo, išdavė gerus 
raportus ir ragino veikti, kad 
greičiau sumušus hitlerizmą ir 
fašizmą. Atlaikyta jau 2 susi
rinkimai, plačiai kalbėta apie 
galimybę sutverti Demokrati
nių Lietuvių Tarybos skyrius. 
Pradžia gera, jau turime pen
kias organizacijas apvienytas 
tam tikslui, o laiku bėgant, jų 
bus ir daugiau.

Plačiai kalbėta apie sutvėri
mą moterų kliubo, kaip tai, 
mezgėjų, kaip yra kitose kolo
nijose, kur moterys turi tokius 
kliubus. Pas moteris matosi 
tam noro. Jau ir aukų vilnoms 
yra $6 ir nutarta šaukti grei
tai kitas moterų susirinkimas, 
kur tokis kliubas bus sutver
tas. Tai graži pradžia.

D. L. Tarybos komitetas nu
tarė rengti prakalbas. Apie tai 
bus parašyta vėliau plačiau.

Liet. Literatūros Draugijos 
39 kuopa turėjo surengus va
karienę, vasario 21 dieną. Jau 
buvo “Svečio” plačiai parašy
ta, tai daugiau nekartosiu.-čia 
atlikta geras darbas. Kuopos 
iždas buvo jau visai tuščias, o 
vakarienė davė kuopai pelno, 

gerai kaip Amerikoje. Bet kuo- Kada gauta keli desėtkai do

buvo

ir valstiečių gyvenimą, kurie 
buvo apkrauta nepanešamų 
sunkenybių, daug turėjo 
viską palikę į kitas šalis 
kot sau duonos .kąsnelio.

Kunigo Rožaičio kalba
aiški ir trumpa. Jis sakė: Aš 
gimiau Amerikoj, apie Lietuvą 
nieko nežinau, o kad kalbėti 
apie Lietuvą, tai reikalinga ap
siskaityti ir susipažinti su Lie
tuvos istorija.

Kunigo Kripo kalbos nebuvo 
galima suprast, nes Amerikoj 
gimęs ir augęs jis savo kalboje 
minėjo apie kopūstus, bulves 
ir silkes. Vieno šalę mane para
pijoje paklausiau: Apie ką jis 
kalba? Atsakė, kad ir jis ne
supranta, ką jis kalba.

Paskutinis kalbėjo daktaras 
Vileišis iš Waterburio. Šis at
sivežė pritvinkusią tulžį ir kol 
užbaigė prakalbą, tai visą iš
laistė ant Raudonosios Armijos 
ir ant Sovietų Sąjungos. Jis 
lošė Goebbelso rolę. Pradėjo 
pasakot, kaip rusai vežė lietu
vius į Sibiro gilumą.

Bet jis nieko nesakė apie 
tai, kad vokiečiai fašistai išve
žė tūkstančiais lietuvius į Vo
kietiją. Ponas Vileišis nepasa
kė nei žodelio apie vokiečių 
brutališkumą. Vileišis išgyrė 
Smetonos valdžią, .kuri buvus 
taip gera, kad kai nuvažiuoda
vai iš Kauno į Vilnių, tai kai 
užklausdavo, iš kur atvykote, 
tai atsakydavo, kad iš Ameri
kos, — tai Lietuvoje taip buvo

met rusai atėjo, tai “lietuvišką 
Ameriką” sumaišė, nieko neli
ko. O dabar reikia aukų, kad 
gelbėti pabėgėlius, nes jie ba
dauja. Daktaras Vileišis jaučia, 
kad dar bus daugiau tokių pa
bėgėlių, kaip Smetona ir kiti.

Vileišis baigdamas savo kal
bą suriko nesavu balsu, kad 
Franko, Mussolinis, Hitleris ir 
Stalinas, tai yra visi vieno šu
nies plaukę, o kunigui Ambotui 
labai patiko, net rankom pra
dėjo plot. Aš sakau, Vileišiui 
Dievas atleis, nes jis pats ne
žino, ką kalba.

Kun. Kripas skaitė rezoliu
ciją, prisiųstą iš New Yorko, 
bet nebuvo galima suprast tu
rinio, tai apie pusė publikos at
sistojo ir išėjo. Ten Buvęs.

Maskva. — Visuose fron
tuose sovietinės jėgos kovo 
6 d. sunaikino bei iš veiki
mo išmušė 78 vokiečių tan
kų ir nušovė 71-ną jų lėk
tuvą.

Berlyno radijas sakė, 
kad Sovietai ir linkui Min
sko atakuoja nacius.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN 
(BĄMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

lerių, tai paaukota ir lietu
viams raudonarmiečiams, ku-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs krajavus 
sudarau su ame- 
r i k o n i š k a i s. Re i - 

■HM^^fi^^Mkalui esant ir 
padidinu tokio 
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

EVERYBODY
EVERY PAYDAY

SAVING IN 
WAR BONDS

1113 Mt. Vemon Si.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

karo bonų, 
paaiškinus 
kad reikia 
vyriausybei 

mūsų nariai

rie kovoja, kad tą rudąjį žvė
rį išvijus iš Lietuvos.

Kas dėl pirkimo 
tai d. M. Geniui 
laike vakarienės, 
pirkti ir padėti 
karas laimėti, tai
pasipirko virš $2,000 vertės 
karo bonų, tai gražus ir patri- 
jotinis darbas. Bonų numeriai 
pasiųsta Liet. Literat. Drau
gijos centram

Susitvėrė komitetas rinkimui 
drapanų dėl Lietuvos žmonių, 
nukentėjusių nuo Hitlerio pa
vietrės. Kaip matome, tai iš
sijudiname gerai į darbą.

Mūsų kuopos nariai jau il
gas laikas serga: Jurgis An- 
čiukaitis yra ligoninėje. Taip 
pat ligoninėje yra ir Juozas 
Bružas. Draugai kaip kada 
juos aplanko. Serga ir Jonas 
Ilinskas, bet jis yra namie. 
Jau nuo seniai serga Juozas 
Klikiunas. Visiems draugams 
linkiu greitai pasveikti.

Ex-Korespondentas.F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
TeL Virginia 7-4499

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktoriuj- 
Išbalsamuoja ir laidoja a n’ 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINI 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius tr ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUI 
BROOKLYN 

Telephone: EVergroen

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniarr 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiema vr». 

sunkus pristatymas anglies

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ateikite pasimatyti su gyviais

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupiešiam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

mmbmHHH



Penktadienis, Kovo TO, 1944

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
ANGLIJOJ PLEČIASI

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

London. — South Wales 
kasyklose sustreikavo 90,- 
000 mainierių, nepatenkinti 
primokėjimais už viršlai
kius ir už ekstra atlieka
mą darbą.

Streikas pradada apimti 
ir Anglijos kitas angliaka- 
syklas.

VOKIEČIŲ LĖKTUVŲ IR 
TANKŲ NUOSTOLIAI

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. moterų susirin

kimas įvyks 13 d. kovo, 7:30 v. v. 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite dalyvauti, yra svarbių reikalų 
aptarti. — A. W. (58-60)

BALTIMORE? MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 13 

d. kovo, Liet, salėje, 851 Hollins St., 
8 vai. vak. Turime daug svarbių rei
kalų, kaip tai naujų narių reikalas, 
duoklių klausimas, Laisvės naudai 
piknikas. Pagelba Lietuvos žmo
nėm, 4-tą siuntinį ir tt. Tad, visi 
dalyvaukite šiame susirinkime, at
siveskite ir naujų narių. Užsimokė
kite duokles už 1944 m. — P. Pa- 
serskis, valdybos narys. (58-60)

VYRAI AR MOTERYS
INDŲ MAZGOTOJAI

PRIE BUFETO
INDŲ ĄTĖMĖJOS

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.
London. — Sovietų lakū

nai įkandžiai atakuoja vo
kiečius užnugarėn ir kovo 
8 d. sunaikino 32 nacių lėk
tuvus pačiose jų stovyklo
se, o per kautynes ore nu
šovė dar 11 priešų lėktuvų.

Kovo 7 d. buvo sudau
žyta 71 vokiečių tankas ir 
nušauta 98 jų lėktuvai.

MIGLYNAS LĖKTUVŲ
PRIEŠ VOKIETIJĄ

London, kovo 9. — Šian
dien tokie dideli ir tiršti 
būriai anglų - amerikiečių 
lėktuvų išskrido iš Anglijos 
linkui Vokietijos, kad jie 
aptemdė plačią padangę.

Louisianoj atsitiktinai su
sikūlė vienas į kitą du A- 
merikos lėktuvai. Žuvo 7 
lakūnai.

Philadelphia, Pa
Bankietas ALDLD 10 ir 141 

Kuopą
Ateinantį sekmadienį, 12 d. 

kovo, Lietuvių Name, 735 
Fairmount Ave., 6 vai. vakare 
rengia gražų bankietą punde- į 
lių ir mezgimo reikalams lie
tuviams, esantiems ir kovojan
tiems Sovietų Sąjungoje. Phi- 
ladelphijos mūsų draugai ir 
prieteliai, paremkite šį svarbų 
parengimėlį.

Lankėsi jūreivis 
lomskas ir karys 
ciunas. Pastaruoju 
lankė mus Matas

ŠO-
Gri-

SHENANDOAH,
Atsišaukimas į visus 

lietuvius ir iš apylinkės!
Kambariai gauti dėl

PA.
vietinius

(58)

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiom kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės j

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.
(62)

VYRAI
LENGVAM

STATYMO DARBUI
PRADINĖ ALGA 

$36.60 UŽ 54 VALANDAS 
$39.65 Į SAVAITĘ 

PO ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ

surinkimo 
drapanų pagelbai Lietuvos nukentė
jusioms nuo karo: Antrašai: 107 E. 
Center St. — atdara nuo 
to iki 8 vai. vak., o jei 
neštų drapanas anksčiau 
tad prašome palikt pas
J. Kučinską, 115 E. Center St.

Kaip matot, kambariai gauta, tik 
prašome 
kito ant 
antrašus 
Sekr.

10 vai. ry
ką trie at- 
ar vėliau, 

drg.

pradėt 
toliaus. 
gerai.

darbą, neatidėlio- 
Prašome įsitėmyt 

— S. Kuzmickas, 
(58-60)

WORCESTER, MASS.
Svarbios prakalbos ir gražios dai

nos, sekmadienį. 12 d. kovo, Liet. 
Sūnų-Dukterų salėje, 29 Endicott 
St. Kalbės žymi ka-lbėtoja Katrina 
Petrikienė, iš Brooklyno. Dainų pro
gramą pildys Ignas Kubiliūnas ir 
Rožė Merkeliūtė, bostoniečiai. Pra
džia 7:30 v. V. Prašome skaitlingai 
dalyvauti. Rengia Moterų Literatū
ros Kuopa. (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 fašizmą. 
Kviečia Rengėjai. (57-58)

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth - Lindeno ir apylinkės 

mezgėjų grupe rengia vakarėlį su 
įvairiais užkandžiais naudai Raudo
najam Kryžiui. Įvyks kovo 12 d., 6 
v. v., LP Kliube, 408 Court St. 
Kviečiame visus dalyvauti, praleisti 
laiką smagiai ir tuom pačiu sykiu 
paremsite Raudonąjį Kryžių. — 
Kom. (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)

Matas 
Fred 
laiku ap- 

Šolomskas,
buvusis LDS jaunimo skyriaus 
redaktorius, kuris, gavo atosto
gų iš veikiančios tarnystės ir 
apsigyveno pas savo tėvus, 
4224 Richmond St., Phila. Drg. 
Matas atrodo pilnas energijos 
tarnyboje. Jis studijuoja savo 
specialybę ir gavo paaukštini
mą į aukštesnį jūreivių oficie- 
rą. Jis eina pilnai karo parei
gas vandenyne. Viską, ką mes 
palinkėjom draugui, sėkmin
gai vesti kovą, sumušti priešą 
ir sugrįžti gyvam į mūsų tar
pą.

Šiomis dienomis gavo ato
stogų Fredy Griciunas, kuris 
parvyko pas tėvus, 1415 So. 
2nd St., Phila. Prie to, jis apsi
vedė su Kastancija Tureikiute, 
žinomų mūsų judėjimo veikė
jų, L. Tureikio ir Alenos Tu- 
reikienės dukra, O Fredis Gri
ciunas yra sūnus mūsų veikėjų 
Povilo ir Nelės Griciunų. Lin
kime jiemdviem laimingo gy-1 
venimo, o juo 
džiui, laimėjus 
laimingam pas 
Kastanciją.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas

MONTELLO, MASS.
Masinės prakalbos, koncertas ir 

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

(56-58)
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks kovo 12 d., 4 v. dieną, 
155 Hungerford St. Malonėkite vi
sos dalyvauti. —■ V. K., sekr.

(57-58)

su

OFISO DARBININKAI
žinojimu apie stenografiją ir failinimų.
GERA ALGA.' BOTINAS DARBAS.

POKARINĖ ATEITIS

EXCELSIOR
EXTERMINATING

160 W. 99th ST.
(60)

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.

(59)

REIKIA PROSYTOJŲ
Prie

VAIKŲ SUKNELIŲ.
Taipgi 

OPERATORIŲ.
Lengvas darbas, puikiausia alga.

40 valandų savaitė.
RIGHTMADE INFANTS WEAR

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

(60)

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

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

šių metų duokles. Kurie 
praeitų metų knygos, 

šiame susirinkimo. — C. 
sekr. (56-58)

PAPRASTI DARBININKAI 
reikalingi MEDŽIO APDIRBIMO FABRIKUI 

65c Į VALANDĄ 
Nuolatinis Darbas

SLOANE & MOLLER 
87-28 130th St. ’ 

RICHMOND HILL, L. I.
(60)

LATHE DARBININKAI
GRĘŽIMŲ DIRBTUVĖ

Galinti skaityti blueprints ir 
nusistatyti savo darbui.

DARBAI GAUNAMI
12th ST. IR CORNWELLS 

HEIGHTS FABRIKE
Nuolatinis t)arbas. Gera Alga.

55 VALANDŲ SAVAITĖ
Kreipkitės

SCHUTTE & KOERTING CO.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
(61)

10% BONAIS
UŽ NAKTINĮ ŠIFTĄ 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
statemento. i

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

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

PAPRASTI DARBININKAI
NEŠASI NAMO 

$44 SU PIRMA SAVAITE

Tirpytoji^ Pagelbininkai 
$51 PIRMĄ SAVAITĘ 

Foundry Darbas
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Darbas panašus kaip pagelbininkų masonry 
ir building trades.

Užbaigimų Mechanikai 
Greit i>akils, jei bus gabūs.

Nuolatinis Vjduj Darbas. Paliuosavimo rašto 
reikia.

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

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

MERGINOS-MOTERYS 
18 IKI 40 

LENGVAS STATYMO 
DARBAS

PRADINĖ ALGA $34.20
UŽ 5U/2 VALANDŲ
$37 | SAVAITĘ

PO ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

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

(60)

VYRAS
VEIKLUS 

Dirbti mazgojimo bute. Nuolatinis darbas.
UNITED CRESCENT 

DRY CLEANING CORP.
500 MORGAN AVE.,
BROOKLYN, N. Y.

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)

NEW JERSEY GYVENTOJAI 
Kreipkitės po

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

pareiškimo.

(69)

(60)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės
Penn Stevedoring Corp.

PIER 28—NORTH RIVER,
N. Y. C. (X

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebūt 
priimami.

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

HOBOKEN, N. J.

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKĖS
Išsiuntimo ir failinimo 

departmentams.
BŪTINA PRAMONĖ 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga
Vakacijos su alga.

APVALYTOJAS
DIDELIAM OFISUI

5 DIENŲ SAVAITĖ 
VALANDOS 7 A.M. IKI 4 P.M. 
PRADEDANT ALGA $30

užsimokčti 
neatsiėmėt 
pasiimkite 
Andriūnas,

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

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

su

Klimas, iš Brooklyno. 
vai. dieną. 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 Prašomo nesivčluoti. — 
Rengėjai. (56-58)

REIKALAVIMAI
Reikalingas kišeninis ir rankovių 

siuvėjas dirbti prie geros rūšies vy
rų kautų. Unijinė
New Haven, Conn. Adresuokite laiš
kais sekamai: A. G., Box 1853, 
New Haven, Conn. (58-60)

dirbtuvė

Mexico City. — Meksikos 
prez. Camacho pareiškė, 
kad meksikiečiai lakūnai su 
nekantrumu laukia progos 
dalyvauti mūšiuose prieš 
fašistinę Ašį.

labiausiai Fre- 
karą, sugrįžti 
savo mylimą

LPTK atidarė savo centrą ir 
skyrius suaukotas drapanas 
priimti Lietuvos žmonėms. 
Centras randasi šiaur. Dalies 
Republikonų Susivienijimo pa
talpose, 1218 Wallace St.; Lie- 
tuv. Tautiškas Pašelpinis Kliu- 
bas, 928 E. Moyamensing 
Avė*; Frankfordo Lietuvos 
Draugija, 4647 Melrose St.’ 
Šiose vietose gaspadoriai pri
ims drapanas ir kiekvienam iš
duos pakvitavimą, ką jis ar ji 
aukavo. Drapanas mėginkite 
pristatyti čystas, išskalbtas ir 
išvalytas. Palikite savo rašte
lį, ką aukavote ir ar išvalytos 
drapanos. Tas palengvins pa- 
kuotojams.

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
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- ■ggfr'' Ratos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi-
Bflgy lankyk į mūsų krautuvę ir susipažink su

geru maistu ir vitaminais, būtent:
Čielų grūdų ruginė, kvietinė, Soya duona

V ir pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada-
ro jus nervuotu ir negali naktims užmig- 

Pas mvfs genite gauti Coffee Sub- 
;• *' stitute. 100% tikro bičių medaus. Mėsos
f vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku-
! riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta-

ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo- 
’ nių valgo meat jaučiasi

“Diabetic
Reducing Diet” gero Wheat
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se-

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.
Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75. 
SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50. 
PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 
ųž 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.

sudarytos daržoves.
sveikumo

4.

5.
6.

7.

8.

9.
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar

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

VITAL HEALTH
465 LORIMER STR.,

kaina $2.85. Bet jeigu pirksi šį

FOODS
BROOKLYN, 6, N. Y

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim

44 VALANDŲ SAVAITĘ 
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS .

40 VALANDŲ
Linksmos Aplinkybės.

SCHUTTE & KOERTING CO.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
(64)

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

VYRAL
PAGELBININKAI 

MOKINIAI
Bendram darbui prie mašinų 

mūsų
12th ST. IR CORNWELLS 

HEIGHTS FABRIKE
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

55 VALANDŲ SAVAITĖ

SCHUTTE & KOERTING CO.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
 (61)

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. IS būtinų darbų 

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

(61)

PAPRASTI DARBININKAI 
PAIPŲ PJOVIKAI 

IR PAGELBININKAI
78c Į VALANDĄ ir VIRŠAUS 

50 VALANDŲ SAVAITĖ

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

BROOKLYN.
(59)

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)

TOOL—DIEMAKERS
Tik Pirmos Klasės; Reikia Paliuosavimo.

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

REIKIA VYRŲ 
Sandėlyje, 75c į valandų. Laikus ir pusė už 

viršlaikius.
BIENENFELD,

1539 Covert St., Brooklyn.
(58)

BYLA PRIEŠ NACIŲ 
SĖBRUS AMERIKOJ

Washington. — Neužilgo 
bus teisiama 30 amerikinių 
fašistų, kaipo sąmokslinin
kų padėti Hitleriui prieš 
Jungtines Tautas.

sswt

Telefonuokltc Murray Hill 4-4520 
ro 9 A.M.

APVALYTOJAS
(DIENOM)

PRIEŠ 50 METŲ AMŽIAUS. 
REIKALINGAS VAISTŲ IŠDIRBĖJUI 

40 VALANDŲ—$28
ENDO PRODUCTS

84-40 101st St., 
RICHMOND HILL;

INC.

.1.
(60)

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 

statemento.
(59)

REIKIA STALIORIŲ 
l’crbudavojimui senų rakandų, su daug metų 

patyrimo.
Pradžiai Mokėsimo $1 J Valandų. 

Atsineškite paliudijimus.
FLORIAN PAPP, INC.

351 EAST 54th ST. 
Telefonuokite PLaza 3-8214.

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.
(58)

LENGVAS FABRIKO 
DARBAS

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
PUIKIAUSIOS POKARINĖS 

' PROGOS.
IDEAL ROLLER & MFG. CO.,

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

(58)

SHEET METAL 
DARBININKAI

POWER SHEAR 
OPERATOR

KALVIS
LYDYTOJAI NAKTINIAMS 

ŠIFTAMS 
Kreipkitės

Eureka Iron Works, 
150 BROADWAY 

ELIZABETH, N, J.

Ine

AUTOMOBILIŲ 
SMILTIM ŠVEITIKAI 
IR LEKERIUOTOJAI

GERA ALGA
JACK’S AUTO REPAIR 
1944 ATLANTIC AVĖ. 

BROOKLYN 
GL. 2-8929

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

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

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

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25.50 Į SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS J
HOUSEKEEPER

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

(X)

Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoli. 
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 sųlygos. 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

kų. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M.
PRADEDANT PIRMADIENI, BAIGIANT 

PENKTADIENI. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(57)

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 
INSPEKTORIAI 

PAPRASTI DARBININKAI 
APVALYTOJAI

DIENOM IR NAKTIM
U. S. Employment Service

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

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

BLOOMFIELD, N. J. 
Vienas Blokas Nuo Bloomfield Center

(61)

TROftŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES.

GEROS ALGOS
Kreipkitės

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

Phone CIRCLE 7-5297
(60)

REIKIA FABRIKO 
DARBININKŲ

Patyrusių. Pasiruošusių dirbti.
Spaudos atramento išdirbystė.

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

(58)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimu.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12tb St. ir 4th Avė. 0-tde lubos

RANKOM SIUVĖJOS
Patyrusios ir be patyrimo. Linksmos darbo 

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

_______________________________________(59)

ODOS DARBININKĖS
patyrusios prie paveikslam rėmų, deskom 

setų.
Pasisakykite Patyrimą

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

__________________________(621
MERGINOS IR MOTERYS

Lengvas fabriko darbas. Malonios darbo 
sąlygos.

ARC BILD CORP.,
105 Lorimer St.

BROOKLYN, N. Y.

KEIKIA MERGINŲ
Lengvą? ir smagus fabriko darbas. Gera alga.

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

♦ (58)

MERGINOS
Lengvam statymo darbui. Pokarinės progos. 

ERNST, 106—7th AVĖ.

MOTERŲ REIKIA
Atrinkimui naujų vilnonių audimų kavalkų.

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

BROOKLYN.
(59)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIAU

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.

(X)

VIEŠBUČIŲ DARBININKU
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS
$21.25 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į 

HOUSEKEEPER

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

(X)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARfelNINKĖS 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinos. Būtinas dar- 

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

33 VM5ECĘĘR ST., JT.y.C.

bas.
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NewYorko^/z^feAnioi Išteisino Motiną Ir 
Sugrąžino Kūdikį

Kings apskričio teismas, su-

Orkestrininkas Cugat i Pabaltijos Kultūrinės
Gausiąs Medalį Tarybos Delegatams

Pasilinksminkite Geram LAISVĖS BAZARAS
Tikslui ir Girdekite 
įdomią Programą

šį sekmadienį, kovo 12-tą, 
3:30 po piet, Laisvės salėj, 419 
Lorimer St., įvyksiantis Tarp
tautinės Moterų Dienos minė
jimas bus įdomus ir smagus.

įdomus dėlto, kad bus pasi
kalbėta svarbiais reikalais, at
žymėta bent svarbiausi mūsų 
atlikti darbai ir planuojama 
ateitis.

Smagus dėlto, kad po atlikto 
svarbaus darbo jausime džiaug
smą ir bus smagu kartu pasi
linksminti - pabaliavoti. Tam 
rengėjos (Moterų Apšvietus 
Kliubas ir mezgėjos su siuvėjo
mis) bus paruošusios gerų kar
štų ir šaltų užkandžių ir gėri
mų. Iš to gautas kožnas centas 
eis Am. Raudonajam Kryžiui. 
Visus kviečiam. Jžanga tik 25 
centai. Rengėjos.

M. Purvėnienė Sveiksta
Marcelė Purvėnienė po ope

racijos gerai sveiksta, tačiau 
dar ims nemažai laiko, kol at
gaus jėgas ir galės su mumis 
pasimatyti mūsų susirinkimuo
se ir pramogose. Po nesimaty
mo per virš mėnesį su draugė
mis sakėsi visų labai pasiilgusi. 

^Ypatingai, kada ligoninėj lan
kymas buvo apribotas tik arti-' 
miesiems, mažai su kuo teko { 
matytis. Dabar .jau trečia sa-' 
vaite randasi namie, 491 i 
Chauncey St.

Drg. Purvėnienė yra viena iš | 
pirmutinių ir pastovių Moterų i 
Apsvietos Kliubo patrijočių. į 
Nors jos sveikata pastaruoju 
laiku veikti ar daug su mumis 
dalyvauti neleido, tačiau niekad 
nepraleidžia neparėmus mūsų 
darbo. Jos grįžimas į sveikatą Į 
mums yra labai linksma žinia. '

D-e. i
Gatvekariui nušokus nuo bė

gių ir įvažiavus į skalbyklos) 
garadžių, 775 39th St., 9 asme-■ 
nys sužeisti. Tarpe sužeistųjų 
buvo ir viena nėščia moteris.

Peter Sgroi, 120 Stanhope St., 
nuteistas metams, o jo bendra
darbis John A. Ferraro pusei 
metų kalėjimo už darymą fal- 
šyvų gazolinos kuponų.

PASKUTINIS RODYMAS 12 NAK.TJ 
HUMPHREY

BOGART
Warner Bros, perstatyme

PASSAGE TO
MARSAILLE

44c iki 12 Dieną
< HOLLYWOOD ?R?*DSYAY

Atdara 10 vai. ryte—Nuolatiniai

DABAR RODOMA 
Tieaio? po 17 savaičių ant Broadway 1- 

mą kartą mūsų Žemomis Kainomis! 
Tikrai Puikūs Judžiai

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”

DOVANOS BAZARUI 
(Tąsa)

Helen Kanoporienė, Brooklyn, 
N. Y., “chromium set.”

A. Mureika, B’klyn, N. Y., 
laimėjo “šolderį,” ir vėl atida
vė.

Peter Saikus, B’klyn, N. Y., 
gyvą karvelį, 5 svarus cukraus 
ir du svarus obuolių.

Alice Shidlow, 1 “bunny rab
bit.”

Mrs. Berger, B’klyn, N. Y., 1 
bonką vodkos.

S. ir N. Rutkūnai, (sav. Li- 
tuanica Sq. restauracijos, 282 
Union Ave.), iškepė didelę 
“Virginia Ham.”

Frank Givis, B’klyn, N. Y., 
smui.k a.

Agnes Naimonienė, mezgi
nius.

Chas, šimanskas (bučeris, 
378 Grand Bt.) laimėjo bekoną 
tris kartus ir paaukavo atgal. 
Jo partneris Ch. Mitchell taip
gi laimėjo ir grąžino atgal.

S. Sasna, B’klyn, N. Y., 3 
dėžes saldainių.

Scholes Bakery (sav. Luko
ševičius, 532 Grand St.) prisi
dėjo su auka.

A. Daugėlienė, kvartuką ir 
mėgstu dalykėlių.

Ig. Beeis, Elizabeth, N. J. 
(buceris, 219 — 1st St.), išlai- 
mėjo “salamę” ir vėl atidavė.

Sue Kazokytė, Jamaica, N. 
Y., 1 setą abrusų.

J. Vaiginis (užeiga, 147 Tha
mes St.), elektrikinį skustuvą 
su dėžute, elektrikinę lempą.

P. Vižlianskienė, B’klyn, N. 
Y., elektrikinį “toasterį.”

Gladys Vinikaitis, Ozone 
Park, N. Y., dėžę “cookies” ir 
tris bliuskes.

A. žiurinskienė, B’klyn, N.
Y., vieną “salamę.”

W. Skodis (sav. užeigos, 564 
Wythe Ave.), 1 bonką Ver
mouth ir bonką degtinės.

Klemensas Briedis, B’klyn, 
N. Y., bonką degtinės.

Varpas Bakery (savininkai 
A. ir O. Balčiūnai, 36-40 Štagg 
St.), 38 svarus pyrago.

John Baležentis (sav. užei
gos, 49 Ten Eyck St.), 4 bon- 
kas degtinės.

Ona Titanienė, Woodhaven, 
N. Y., 4 kavalkiukus ant ka- 
modės ir prijuostę.

M. Nargelienė, Flushing, N. 
Y., pudros veidui ir grybų.

E. Paškauskienė, bonką 
“(Iželės” ir vieną bliuskę.

M. Mozuraitienė, didelę dėžę 
su krekutėmis (china jar with 
cookies).

Povilas ir Ona Juodzevičiai, 
B’klyn, N. Y., didelį paveikslą 
su f rėmais.

Mrs. Milchius (sav. Milchus 
Shoe Shops, 69-21 Grand Ave., 
Maspeth, N. Y.), vieną porą 
“house slippers” (moteriškos) 
ir porą čeverykų vyrui.

M. Yakštienė, vieną baksą 
nosinių.

F. Belskienė, B’klyn, N. Y., 
vieną pajų.

M. Mikalauskienė, B’klyn, N. 
Y., vieną “slip” ir du abrūsus.

K. Petrikienė, B’klyn, N. Y., 
5 kavalkus džiūlerių.

M. Kulikienė, B’klyn, N. Y., 
“spice setas, china.”

Ona Girnienė, Binghamton,

N. Y., 1 porą šilkinių kojinių 
ir “slip.”

O. Čepulienė, B’klyn, N. Y., 
2 paduškom užvalkalus.

S. Sasna, B’klyn, N. Y., 6 
nosines, 1 “babušką” ir 7 pa
kelius “shaving cream.”

A. Kasmočius (sav. užeigos, 
91 Steamboat Rd., Gr. Neck, 
N. Y.), 3 bon.kas degtinės.

Mrs. George Stasi, Cliffside, 
N. J., bonką degtinės.

Mrs. Dobilienų, užtiesalą ko- 
modei.

Chas. Vigūnas (sav. užeigos, 
284 Scholes St.), 2 bonkas deg
tinės.

M. Yuškienė, B’klyn, N. Y., 
“luncheon setą.”

K. Petrikienė, B’klyn, N. Y., 
karielinį ridikiulį.

Eva Matas, New York City, 
N. Y., 4 kavalkus stiklinių da
lykėlių.

Margie Jasilionis, mėgstą 
“babušką.”

J. Stanelis (sav. užeigos, 184 
W. 54th St., Bayonne, N. J.), 
'bonką Scotch degtinės.

A. Rainienė, B’klyn, N. Y., 
vieną bliuskę.

A. Skirmontas (sav. užeigos, 
1 Brown PI., Maspeth, N. Y.), 
bonką vyno -ir bonką “Peach 
brandės.”

J. ir S. Thompsonai, Long 
Island City, N. Y., didelį “ther
mos bottle,” cigaretams dėžę ir 
elektrinę lempą.

(Bus daugiau)

Popieros Rinkliava 
Gerėja

švaros department© miesta- 
viems trekams pradėjus kas 
trečiadienį važiuoti pagal na
mus surinkimui atliekamos po
pieros, pasekmės gerėja. Šį 
trečiadienį surinkta 780 su 
virš tonų. Pereitą savaitę buvo 
tik 708 tonai. Pirmą savaitę 
daug popieros buvę paleista 
ant vėjo, kadangi popiera dau
gelio išnešta ant šaligatvių ne
surišta.

Brooklynas šią savaitę atsi
stojo pirmoj vietoj, pirmeny
bę atėmė iš New Yorko.

Įrengia Kariam Pasilsio 
Centrus Prie Didžiųjų

Gelžkelio Stočių
Prie Grand Central stoties, 

New Yorke, įrengiama taip va
dinamas Nap Nook (snūstelė
jimo kampelis), su 75 ištie
siamomis kėdėmis pasilsiui ka
reivių ir jūrininkų, kurie pra
važiuodami sustoja trumpam 
laikui laukti traukinių ar šiaip 
su reikalu išeiti į miestą, o ne
turi ištekliaus mokėti už vieš
butį.

Centrų priežiūra yra Tra
velers Aid Globoje.

Pennsylvania stotyje kariš
kių centras bus padidintas tris 
syk tokio didumo, kaip dabar 
yra. šio mėnesio 27 iki ba
landžio 6-tos uždarys patai
soms.

Nuo atidarymo centro prieš 
porą metų į jį buvo užėję 3,- 
109,448 kariškių vyrų ir mo
terų.

Stotyje įrengtasis Snack 
Bar vaišinimui pakeleivių ka
riškių suvartojęs 886,476 
“doughnuts” ir 1,350,000 puo
dukų kavos. Tai gražus būrys 
žmonių turėjęs progos biskelį 
apšilti.

Raudonojo Kryžiaus 
Vajaus Rodyklė

Laike mitingo, sušaukto ra
portui pirmos savaitės vajaus 
pasekmių, pereitą trečiadienį, 
buvo pranešta, kad miestas su
kėlęs $4,902,780. Tai ne pilnai 
kevirtadalis visos kvotos, kuri 
yra $22,286,000 miestui ir du 
šimtai milionų visam kraštui.

Times Square išstatyta di
džiulis “termometras” parody
mui miesto stovio R. K. vaju
je.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

ūkės darbą. Nesvarbu, jaunas ar 
senyvas žmogus, bile netinginys ir 
nesibijo ūkės darbo. Pageidaujama, 
kad atsišauktų tokis, kuris biskutį 
nusimano apie dailydę (karpente- 
rystę). Valandos neilgos. Valgis ir 
guolis geras. Karvių melžt nereikės. 
Kitais žodžiais, gera vieta geram 
žmogui. Rašydami, malonėkite pra
nešti kiek algos reikalautumėt į 
mėnesį. — W. G. Lasky, R. D. 1, 
Brooktondale, N. Y. (58-60)

Reikalingas darbininkas dirbti 
prie restauracijos darbo. Gera mo
kestis. Valandos pagal sutartį. Ne
reikalaujama didelio patyrimo. Dėl 
daugiau informacijų, prašome kreip
tis pas: Louis Aleksiejus, 33 Hud
son Ave., C. Brooklyn, N. Y.

(58-60)

Kovo 8-tą atnaujinta priėmi
mas pašto — laiškų ir siunti
nių Korsikon.

Lawrence M. Bye, 22 m., 
111-47 135th St.', So. Ozone 
Park, nuteistas du ir pusę me
tų kalėti už melavimąsi nuo 
drafto. Jis sakęs esąs Jeho
vah Witness ministeriu, o at
rasta esant tik eiliniu nariu, 
kurie neturi dvasiškių privile
gijos. i

sidedąs iš 8 vyrų ir 4 moterų, 
išteisino Mrs. Elinor Ste fanski, 
kariškio žmoną, kuri buvo pa
likusi kūdikį Raudonojo Kry
žiaus patalpose, bet sekamą 
dieną verkdama nuėjo prašyti 
kūdikio atgal.

Daugelis teisėjų šluostėsi 
ašaras, kada 20 metų motina 
pasakojo, kaip jinai despera
tiškai dėjo pastangas suvesti 
galą su galu ir išlaikyti kūdi
kį pas savę. Vyrą išsiuntus į 
užjūrį, jinai, būdama nėščia, 
paskutiniais mėnesiais, bandė 
dirbti ir kelis kar krito darbe. 
Pakilus iš lovos, jinai irgi no
rėjo dirbti, bet niekas nenorė
jo daboti kūdikio, kelios lab
darybės organizacijos taipgi 
atsisakė tame pagelbėti. Pa
galiau ji prasiskolino remto
mis už porą kambarių, groser- 
ninkui, užstatė paskutinį savo 
branginamą turtą — sužadėtu
vėms gautąjį ir vedybinį žie
dus ir po visko nusprendė, kad 
vistiek neišsilaikys ir paliko 
kūdikį, kad gauti darbą.

Teismas atsisakė ją įkaitin
ti ir nusprendė, kad ji turi tei
sę atgauti kūdikį. Tačiau teis
mas neišsprendė — negali iš
spręsti — motinos problemos. 
Jinai kūdikį atgavo su ta są
lyga, kad eis pas savo moti
ną gyventi ir jos pasišventimu 
— motinai prižiūrint kūdikį— 
jaunoji motina galės išeiti dar
ban. Prieš tai Mrs. Stefanski 
buvo su motina susipykus ir 
dėjo pastangas išsilaikyti ne
priklausomai.

Pasiuntimu pas motiną, aiš
ku, neišrišo problemos. Tai fc- 
deralės ir valstijos vyriausybių 
užduotis įsteigti kūdikių prie
žiūros centrus motinoms pato
giose vietose, kad norinčios 
dirbti ir turinčios dirbti už 
pragyvenimą motinos galėtų 
dirbti be priklausomybės nuo 
savo ar nuo vyro tėvų, jeigu 
juos ir turi. Kongresmanai, ku
rie balsavo prieš prezidento 
Roosevelto taksų bilių ir mūsų 
valstijos budžeto kapoto j ai, su 
gubernatorium Dewey prieša
kyje, yra kalti už Stefanskie- 
nės ir kitų tokių motinų kan
kinimą.

Ablavoje ant jaunukų Times 
Square srityje pereitą trečia
dienį sulaikyta 5 mergaitės, 
jaunesnės 16 metų, rastos van- 
dravojant po centrą po pusiau
nakčio be namiškių palydovų.

Xavier Cugat, vadas orkes- 
tros, girdimos trečiadienių va
karais W0R ir WABC radio 
programose, žinomose po var
dais “Your Dubonnet Date” 
ir “Cresta Blanca Carnival,” 
Venezuelos apdovanojamas Si
mon Bolivar medaliu, aukš
čiausiu to krašto požymiu, už 
prisidėjimą pravedime gerų 
kaimynų politikos. Bet kad 
priimti tą medalį, Cugat turė
siąs gauti J. V. Senato užgy
nimą, kaip to reikalauja karo1 
laiko patvarkymai.

—
W. Tolland, 45 m., užsimu

šė nukritęs ar nušokęs nuo 5' 
aukštų namo, 114 E. 11 th St., 
New Yorke.

Pirmadienį, kovo 13 d., 8 
vai. vakare, Estų Svetainėje, 
2061 Lexington Ave., New 
Yorke, arti 125th St., įvyks 
Pabaltijos Kultūrinės Tarybos 
posėdis. Bus labai daug svar
bių reikalų. Delegatai, kurie 
yra išrinkti nuo Įvairių lietu
vių kuopų, prašomi laiku daly
vauti. Važiuoti reikia IRT Lex
ington traukiniais iki 125th 
St. stoties. Ten ir svetainė.

C. D.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
" iQl, ' STANLEY MISIŪNAS

/ 'i Z-Ml SAVININKAS

MASPETH, N. Y.
Krutamieji Paveikslai
Matykite Sovietinę Filmą

Battle for Russia

UP-TO-DATE
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

Sekmadienį Kovo 12 March
RUSŲ SAŲĖJE

56-58 — 61st Street
Prad žia 7 v. v.

Įžanga 50c (su taksais)
Visus Kviečia Rusų 1WO 

3059 Kuopa.
________________________________________ (58-59)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Jsist. 28 m.)

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Ave.
BROOKLYN

I

PRASIDEDA ŠIANDIEN!

7th AVENUE, 
tarp 41 ir .42 Sts. 
WI-7-9686

ARTKINO PERSTATO AMERIKINĘ PREMJERĄ

“Heroes Are Made”

Nuolat nuo 9 A. M. — Vidunaktį rodoma kiekvieni]. šeStadienj!

STANLEY THEATRE

Galinga Rusijos Pilietinio Karo drama, pagal Nikolajaus 
Ostrovskio garsiąją apysaką “Kaip Buvo Plienas 
Užgrūdintas.”

Extra Sensacingas Priedas—
“CECHŲ ARMIJA SOVIETUOSE”

Taipgi: “Nuo Barents iki Juodosios Jūros”

| Le VANDA į
FUNERAL PARLORS i

| Incorporated i
J. LEVANDAUSKAS

j Graborius-Undertaker I

337 UNION AVENUE
I BROOKLYN, N. Y. j

| Tel. STagg 2-0783 |
a NIGHT — IIAvemeyer 8-1158. j

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

ensembles in pre
sentation boxes.

De-
RO-

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

*' ... — ............
IAMOND P ai b f 

EY°NO c„ --------
c r a r e

DIAMOND ENSEMBLE
”r 'N QUA

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 07 0 Both fen
Lady Crosby
Matched 14K gold 0^
rings, intricately "
fashioned in ro-
mantic designs.
Ldvely. Weekly Term

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

Tel. BTagg 2-2178. ATDARA VAKARAIS
»




