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RAUDONOJI ARTILERIJA BOMBARDUOJA VOKIEČIUS ČERNOVICE

Po to, kai Raudonoji Armi
ja pasiekė Pruto upę — So
vietų Sąjungos-Rumunijos sie
ną, — tenka sakyti, kad mū
šiai dėl Ukrainos išlaisvinimo 
baigiasi ir prasideda mūšiai 
dėl Balkanų.

Pačios derlingiausios Ukrai
nos žemės, patys pramonin- 
giausi josios centrai jau išlais
vinti. Anglies, geležies, man
gano kasyklos — kuriomis vo
kiečiai per tūlą laiką naudo
josi — ir vėl SSSR žinioje.

Derlinguosius Ukrainos že
mės plotus šiemet, taigi, jau 
sės patys Tarybų Sąjungos pi
liečiai.

Jeigu šį pavasarį Ukrainoje 
išvaduotieji iš vokiečių nualin
tų sričių žmonės dar jaus mais
to trūkumą, tai rudenį tasai 
trūkumas jau bus pašalintas.

Kai 1 ‘ ‘
bus išlaisvintos, Raudonoji Ar
mija pradės ofensyvą dėl iš
laisvinimo Baltarusijos ir ta
rybinių Pabaltijo respublikų. 
(O gal ji tuos žygius pradės 
dar anksčiau.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00 

Metams
v

Artilerija Perkūnuoja pries
Vokiečius Cassino; Pėsti-

✓

ninku Veiksmai Staptelėjo

I Sovietai Atvadavo 
Kamenec - Podolską 
Veržias Rumunijon

Lenkų Valdžia Jau Įsakius 
Jiem Išvien su Raudonąja' 
Armija Kovot prieš Nacius Į

Neapolis. — Per 12 dienų 
talkininkai, pirmoj vietoj 
'kariai iš Naujosios Zelan- 
!dijos, įtūžusiai puolė vokie- 
ičius Cassino miestelio griu
vėsiuose. Nuolat siautė tie
sioginiai mūšiai durtuvais. 
Bet nepavyko nugalėt įsi
tvirtinusių nacių. Dabar to
dėl beveik sustabdyta ang- 

Ukraina ir Moldavija jų _ naujazelandiečių ir a- 
n___i__ :• 1 .. . v. .imerikiečių pėstininkų veik

smai; užtat talkininkų arti
lerija ir minosvaidžiai nuo
lat žeria pragarinę ugnį į 
hitlerinink. pozicijas Conti-

Inental ir des Roses viešbu
čiuose ir kitur mieste ir ap
linkiniuose kalnuose. Vo
kiečių artilerija, iš savo pu
sės, įtūžusiai bombarduoja 
talkininkus.

Anglai - amerikiečiai da
bar pasiryžę kanuolių ir 
mortirų sviediniais sudau- 
žyt priešų pozicijas pirma, 
negu talkininkų pėstininkai 

j iš naujo tiesioginiai ata
kuos nacius. Anzio pajūryj, 
į pietus nuo Romos talki
ninkai atmušė dvi vokiečių 
atakas.

Taip, ministerio Churchillo 
kalba, sakyta praeitą sekma
dienį buvo miglota ta prasme, 
kad jis nieko specifiško nepa
sakė apie antrojo fronto ati
darymą.

Praeitą vasarą’vienoje savo 
kalbų Churchillas žymėjo, kad 
didieji Europos sausžemyj 
veiksmai prasidės pirmiau, ne
gu nuo medžių lapai pradės 
kristi.

Po to medžių lapai sykį nu
krito (praeitą rudenį), dabar 
laukiame medžių sprogimo, 
bet antrojo fronto dar vis nė
ra. * Į

Nemažai yra tokių optimis
tų, kurie tikėjosi matyti an-( 
trąjį frontą pradėtą praeitais šiai kovojo, 
metais, dabar jaučiasi 'nusivy- sugebėjo atsilaikyt, ir šUr_ 
lę. Jų viltys tebėra tik Tehe- dien jų pozicija čia tebėra 
rano konferencijos tarimuose. 
Tenka manyti, jog Teherano 
tarimai dar nėra pamiršti, — 
kad priešas bus mušamas ne 
tik iš oro, ne tik jūroje, bet 
ir sausžemyj.

Amerikos - Kanados Kareivių 
Laikraščiai Rašo, kad Nepa

vyko Žygis prieš Cassino
Neapolis. — Amerikos 

kareivių laikraštis Stars 
and Stripes ir kanadiečių 
kariuomen. laikraštis Map- 

;le Leaf atvirai rašė kovo 
27 d., jog talkininkų ata
kos prieš vokiečius Cassi- 
no tai buvo prakišti žygiai 
bent iki šol.

Stars and Stripes sako:
“Nors talkininkų pėsti

ninkai ir tankistai drųsiau- 
1 i---- vokiečiai

šian-

Tik Laikinai Nepavyko
Kanadiečių kareivių laik

raštis rašo:
“Talkininkai neapsigau- 

dinėja savęs ir neturi apsi
gaudinėti. Ši talkininkų a- 
taka nepavyko, bet dėl to 
nereikia manyti, kad ir ga
lutinai talkininkams nepa-

redaktorius, Fredas 
išvyko su prakalbų 

j vakarus, į Kalifor-

Vilnies
Abekas, 
maršrutu 
niją.

Jam tenka palinkėti: geriau
sio pasisekimo!

beveik tokia pat stipri, kaip 
ir bet kada pirmiau.

“Per penkias dienas des
peratiškai kovodami dėlei 
Benediktiečių vienuolyno 
kalno šlaitų, talkininkai' ne
pasiekė jokių žymesnių lai
mėjimų.

“Vokiečiai, antra vertus, 
ne tik sustiprino savo jun
ginius, bet prasiveržė pro 
talkininkų linijas ir pageri
no savo pozicijas.”

JAPONAI LAIMI VIE
NAME INDIJOS 

SEKTORIUJE

Rašydamas apie tai, kad 
Suomijos fašistinė valdžia ne
paklausė nei prezidento Roo- 
sevelto, nei valstybės sekreto
riaus Liūlio, nei Anglijos, nei 
Švedijos valdžių, bet nusitarė 
toliau tęsti karą, padėti Hit
leriui, Keleivis (kovo 22 d.) 
šitaip posmuoja:

“Suomius pastatė į tokią si
tuaciją (kariauti iš vien su

Aukščiausio Teismo 
Sprendimas Mainieriam

New Delhi, kovo 28. — 
Japonai prasiveržė per 
Somra kalnus rytinėje In
dijoje, pažygiavo kokį tuzi
nų mylių pirmyn ir užėmė 
pozicijas už 32 mylių nuo 
Imphal miesto.

Toliau į pietus anglai nu
šlavė japonų žvalgus palei 
Tiddim - Imphal. vieškelį, 
apie 25 mylios nuo rube- 
žiaus tarp Indijos ir Bur
iuos.

Anglai taip pat atmušė 
japonų ataka ties Tarnu.

Washington. — Jungtin. 
į Valstijų Aukščiausias Teis
imas nusprendė, kad mai- 
nieriams turi būti užmoka
ma už laikų, kuris sugaiš- 

Hitleriu prieš Jungtines Tau-|^a^įas nuo įėjimo pro ka
tas) istoriniai, geografiniai ir SykloS Vartus iki paClOS 
politiniai veiksniai...”

Kas tie do “veiksniai,” 
Michelsonas nepasako.

Jeigu Keleivis šitaip teisina 
Suomijos fašistus, tai tuo pa
čiu būdu galima teisinti ir Hit- 
le,'Ž’:.ir. Mussolini:.ir Japonijo? dien vėl būriai ? Amerikos 

bombanešių išskrido ardyt 
ir degint karinius nacių 
punktus vidurinėje Franci- 

mua kjMv.mjvo icoiovuo, įbailina. . .

pateisinti bet kokį razbainin-

Talkininkai Pavaro Šim
tus Italy Fašisty

Maskva, kovo 28. — So
vietų komanda vakar pra
nešė, jog Pirmoji Ukrainos 
a r m i ja, komanduojama 
maršalo Žukovo, atėmė iš 
vokiečių Kamenec - Podol
skų, gubernijos miestų, ge
ležinkelių centrų, kuris bu
vo paverstas į stiprių nacių 
tvirtumų, šiaurinėje Dnies- 
tro upės pusėje.

Antroji Ukrainos armija, 
maršalo Konevo komandoj, 
jau prasiveržus per Pruto 
upę iš Sovietinės Moldavi
jos Respublikos į pačių Ru
muniją, kaip kad neoficia
liai pranešta antradienį iš 
ryto.

Trečioji Ukrainos armi
ja, vadovaujama gen. Mali- 
novskio, užėmė Vodopoj ir 
tris kitus gyvenamus punk
tus ties Nikolajevu, Juodo
sios Jūros uostu, rytiniame 
Bugo upės šone; įsiveržė į 
Nikolajevo priemiesčius ir 
šturmuoja hitlerininkus ga
tvėse.

ATAKUOJA NACIUS 
ČERNOVICE

Maršalo Žukovo raudon
armiečiai, perėję per vaka
rinę Dniestro upės tėkmę, 
nužygiavo apie 20 mylių 
pirmyn per dienų ir atva
davo Sadagura, Černovico 
(Cernauti) gubernijos aps
kričio miestų, Bukovinoje; 
Sovietinės Moldavijos šiau
riniai - vakarinėje dalyje. 
Nuo Sadaguros tėra tik ke
tvertas mylių iki Černovico, 
110,000 gyventojų miesto, 
pro kurį eina geležinkeliai 
į Rumunijos sostinę Bucha- 
restų, į Tarnopolį, Lvovu, 
Varšavų ir į Vidurinę Eu- 
ropų.

(Šiuos žodžius berašant, 
radijas sako, jog Sovietų 
kariuomenė užėmė pozici
jas tik už poros mylių nuo 
Černovico, ir raudonarmie
čių artilerija jau bombar
duoja vokiečius pačiame 
mieste.)

TIK 53 MYLIOS NUO 
ČECHOSLOVAKIJOS

Černovico Srityje Raudo

noji Armija taipgi atėmė iš 
nacių apskričio miestų Za- 
stava. Toliau į šiaurvaka
rius Sovietų kariai užėmė 
Gorodnenkų, didelę gele
žinkelio stotį ir Stanislavo 
gubernijos apskričio mies
tų, 53 mylios nuo Čechoslo- 
vakijos rubežiaus.

Tarnopolio apygardoje 
raudonarmiečiai atvadavo 

Koropec, Monastyrka ir 
Zlotoj Potok, apskričių 
miestus. Koropec stovi už 
20 mylių į vakarus nuo Sta
nislavo, Vakarinėje Ukrai
noje, buvusioje lenkų ran
kose pirm šio karo.

Užimant Sovietams Go- 
rodnenką, keliose vietose 
perėjus per Dniestro upę, 
buvo visiškai sunaikintas 
vengrų hitlerininkų pulkas. 
Daugelis nacių betvarkėje 
pabėgo, numesdami savo 
ginklus.

Raudonarmiečiai atva
davo Kamenec - Podolsko 
gubernijos apskričių mies
tus Jarmolincy, Smotrič, 
Ziankovcy, Nova ja Sica ir 
Dolžok. '

SOVIETAI PAGROBĖ 
DAUG NACIŲ GINKLŲ
Staiga užklupti iš visų 

pusių, vokiečiai Kamenec 
Podolske buvo visai sunai
kinti.

Užimant Sovietams Jar
molincy ir kitus punktus 
toj apylinkėj tapo sudau
žyta 100 nacių tankų ir už
mušta apie 5,000 hitlerinių- 
kų.

Šioje srityje raudonar
miečiai pagrobė nuo priešų 
15 sveikų tankų, virš 100 
kanuolių, 32 šarvuotus tro- 
kus, kelis šimtus kitų trokų 
ir septynis sandėlius gink
lų, amunicijos ir maisto.

Persigandime bėgdami iš 
Ziankovcy, hitlerininkai pa
liko 80 sveikų kanuolių.

PERGALĖS MOLDA
VIJOJ

Raudonoji Armija tarp 
Dniestro ir Prut upių, So-

(Tąsa 5-me pusi.)

London. — Lenkų Teleg-iarmiečiais prieš nacius, 
rafo Agentūra paskelbė, Dar nežinia, kaip Sovie- 
jog emigracinė Lenkijos tai priėmė tų pasisiūlymų, 
valdžia (jau) įsakė vadams' Londoniškė lenkų valdžia 
lenkų, slaptai veikiančių < pareita žiemų įsakė savo 
prieš vokiečius, sumegst tautiečiams nekovot prieš 
ryšius su Raudonąja Armi- rusus, kurie kariaus prieš 
ja ir suderint savo žygius vokiečius Lenkijos žemėje, 
su sovietine kariuomene. bet ir nesandarbininkaut su

Maskvos radijas pranešė, Raudonąja Armija, iki So- 
kad lenkas komanduoto j as vietai sumegs diplomatijos 
savo tautiečių pogrindinių ryšius su esamąja emigra- 
jėgų Rovno srityje jau at- cine lenkų valdžia.
vyko į Sovietų kariuomenės ----------------
artimąjį štabų ir pasisiūlė Chinai sumušė japonus 
bendradarbiaut su raudon- ties Shaduzup, Burmoj.

«' | V J.

I darbo vietos pasiekimo.

p.

plėšikus: visus juos “] 
į tokią situaciją” “veiksniai/ 
Tokiu būdu, kokiu Keleivis tei
sina Suomijos fašistus, galima

Amerikiečiy Oro Žygiai 
Francijon

London, kovo 28. —Šian-

Neapolis, kovo 28.—Ka
rine anglų - amerikiečių 
vyriausybė Neapolio pro
vincijoj, Italijoj, suspenda
vo 690 fašistinių italų val
dininkų ir išmėtė iš vietų 
29-nis, tame skaičiuje Fred. 
D’Aiuto, Neapolio vjce-ma- 
jorų; Attilio Ingles, genera- 
lio prokuroro padėjėjų, kai 
kuriuos mokyklų viršinin
kus ir bankų tarnautojus.

Tito su Talkininkų 
Pagalba Atgriebė 

Jugoslavų Salą

Gen. de Gaulle Nepaten
kintas Angly ir. Ame

rikos Valdžiomis

Trečia Lenku PatrijotŲ Divizija 
Sovietuose Pasiruošus į Mū

šius prieš Vokiečius
Lenkų Stovykla Sovietuo-I Lenkų Patrijotų Sųjun- 

se. — Tapo įteikta vėliava gos vice - pirmininkas An
drius Vitos, Valstiečių par
tijos atstovas ir vadas Len
kijos seime, pareiškė, kad 
dabar kur kas did^nis ka
riniai išlavintų lenkų skai
čius yra pasiryžęs kovon 
prieš vokiečius sovietiniame 
fronte. Tik dar negana jie 
turį oficierių.

Trečioji lenkų divizija y- 
ra pavadinta vardu Romu
aldo Tragutto, devyniolįįh 
tojo amžiaus lenkų patrio
to, kurį pakorė caro policir 
ja. Ši divizija ginkluota ir 
įrengta panašiai, kaip Rau
donosios Armijos gvardie
čių divizijos. Daugelis jos 
karių yra lenkai iš Vaka
rų Ukrainos atvaduotų vie
tų; kiti yra iš partizanų, 
veikusių miškuose prieš vo-

— Tapo įteikta vėliava’ 
trečiajai lenkų divizijai, iš
lavintai ir ginkluotai Sovie
tų Sąjungoje. Divizijos va
das generolas Stanislavas 
Galickis pranešė lenkų di
vizijų komandieriui gen. 
Zigmundui Berlingui, jog 
trečioji jų divizija jau visai 
pasiruošus į mūšių frontų.

RAUDONARMIEČIAI 
PERKIRTĘ VOKIE

ČIU ARMIJĄ

- • ■ rJI
dabar kur kas did^nis ka- —*

Vakar 900 amerikinių 
bombanešių, lydimi 1,000 
lėktuvų -kovotojų, triuškino 
priešų orlaivių aikštes, ge- 

_____ ležinkelius ir kitus karinius 
tik esti sučiuptas, turi už'savo'taikinius vidurinėje Fran- 

atsakyti. Atsakys cijoje. Amerikiečiai nušovė 
Šuo- 42 vokiečių lėktuvus, o sa

vo nustojo 6 bombanešių ir 
10 lengvųjų lėktuvų

ką, žmogžudį bei kitokį pikta
darį.

Tačiau, veiksniai ar ne 
veiksniai, kiekvienas plėšikas, 
kiekvienas razbaininkas, kai

London.— Naciai sudarė 
kaip ir valdinę tarybų iš 
parsidavėlių- kvislingų Bal
tarusijoj. Dabar jie pradė
jo varu rekrutuot baltaru
sių jaunuolius į vokiečių 
armijų. Taip praneša Len
kų Telegrafo žinių agentū
ra

London. — Maršalo Tito 
vadovaujami, Jugoslavijos 
partizanai atkariavo nuo 
vokiečių Lesina (Hvar) sa
lų, už 25 mylių nuo Spala- 
to uosto. Partizanų štabas 
pranešė, kad jiem tame žy
gyje padėjo talkininkų la
kūnai, kariniai laivai ir 
būrys komandų - smarkuo
lių. •

Makva, kovo 28. — Ne
oficialiai pranešama, jog 
Černovico - Karpatų prie
kalnėse Sovietų kariuomenė 
perkirtus vokiečių armijų.

United Press teigia, kad| 
Raudonoji Armija, grūsda- kiečius; tūla divizijos dalis 
ma nacius iš Moldavijos yra vyrai, išlikę gyvi po na- 
per Prut upę, tūkstančius ' cių suruoštų skerdynių 

Lvove.
Amerikos Generolas Svei

kino Lenkų Diviziją
Bankiete, surengtame ry

šium su šios lenkų divizijos 
įkurtuvėmis, Jungtinių Val
stijų generolas Wm. E. 
Krist, galva karinės ameri
kiečių divizijos Maskvoje, 
sveikino tuos lenkų kovū- 
nus, linkėdamas jiems ge
riausios kloties. Taipgi da
lyvavo kariniai Francijos, 
Čechoslovakijos ir Jugosla
vijos atstovai šios divizijos 
iškilmėse, šiltai ja sveikin
dami. Bet Anglijos atstovo 
nebuvo.

“situaciją 
už savo kriminalybes ir 
mijos fašistai.

(Tąsa 5-me pusi.)

Partizanai dabar dau
giausiai atakuoja vokiečius 
Slavonijoj palei einančius 
Vengri j on geležinkelius.

■

Alžyras. — Generolas de 
Gaulle, galva Francūzų 
Komiteto Tautai Laisvinti, 
kalbėjo patariamajame sei
me, kad tas komitetas yra 
tikra laikinoji Franci jos 
respublikos valdžia. De 
Gaulle’ui nepatiko ypač A- 
merikos pasiūlymas nepri- 
pažint šio komiteto vienin
tele laikinąja Francijos val
džia po to, kai talkininkai 
pradės laisvinti tų kraštų 
nuo vokiečių.

Anglija ir Jungtinės Val
stijos yra prįpažinusios de 
Gaulle’o komiteto vyriau-

priešų užmušė ir šimtus 
nuskandino bei nukovė pa
čioj upėj. Prut upė plaukia 
rubežium tarp Rumunijos 
ir Sovietinės Moldavijos.

(Šiuos žodžius berašant, 
radijas skelbia, kad rau
donarmiečiai jau nukirtę 
vokiečiam susisiekimus su 
Černovicų.)

Kitas United Press pra
nešimas sako, kad Sovietų 
kariuomenė baigia apsupti 
daugelį vokiečių 1,400 ket
virtainių mylių “kišeniųj” į 
pietus nuo Proskurovo ir 
tarp Kamenec - Podolsko ir 
Buzovicy.
KAIRIEJI DARBIEčIAI, 
SAKOMA, LAIMI NOMI

NACIJAS
Nevr York, kovo 

World - Telegram 
pondentas rašė, kad 
tinės Darbo Partijos kandi
datai, kairieji, gauna dau
giau balsų, negu dešinieji1 
nominacijose j valstijin; laivastačiai ir kitųJkarinių 
partijos komitetų. 1 -

kores- 
Jung-

SUDEGĖ 21 ASMUO SAN 
FRANCISCO VIEŠBUTYJE

ji

i

Francisco viešbučiuose.

■

San Francisco, Cal., kovo 
28. — Per gaisrų New Am
sterdam viešbutyje žuvo 21 
asmuo. Beveik visi jie buvo

i pramonių darbininkai, 
sybę tik Francijos valdy-: Gaisrininkai spėja, jog 
tom žemėm užjūriuose. kas tai tyčia padegė vieš-

Tik Sovietai pripažįsta jį būtį. Praeitų savaitę buvo 
laikinąja visos Francijos 11 gaisrų mažuose Sanx. 
valdžia

■
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Kryžiuočiai ir Lietuviai
13-to j o šimtmečio pirmoje pusėje į Pa- 

vislį atsibastė vokiškų vienuolių kariškas 
ordinas. Tas ordinas, remiamas Vokie
tijos imperatoriaus bei Vokietijos įvai
riausių sluogsnių, 1230-ais metais pra
dėjo karą prieš lietuvių tautą, pirmoje 
eilėje prieš pačius vakarinius lietuvius, 
kurių dalis vadinosi prūsais. Tais me
tais vokiečių ordinas, lietuvių vadina
mas paprastai Kryžiuočių Ordinu arba 
tiesiog Kryžiuočiais, pradėjo karą, kuris 
tęsėsi apie du šimtus metų.

To karo organizatoriai žiūrėjo į lietu
vius (prūsus, žemaičius, aukštaičius), 
kaip į būtybes, neturinčias žmogaus tei
sių: jie skelbdavo, kad lietuviai, kaip pa
gonys, neturi teisės gyventi šiame pa
sauly.

Šitokiose pažiūrose auklėjami kry
žiuočių kariai rodydavo nepaprastą 
žiaurumą: jų žygių pėdsakais buvo gais
rai, kraujas, žvėriškai nukankintų žmo
nių lavonai1). Rimuotosios kronikos 
autorius, vokietis, gyvenęs Ordino karų 
laikais, rašo, kad Ordino priešai buvo 
skerdžiami kaip galvijai, nepasigailėta 
nei vyrų, nei moterų, nei vaikų2).

Kitose vokiečių kronikose rašoma, kad 
kryžiuočiai nepasigailėję nei amžiaus, 
nei lyties ir nei vienas namas neišlikęs 
sveikas.

Vokietis Wigandas Marburgietis, ap
rašydamas Kryžiuočių 1370-ais metais 
darytą žygį į Lietuvą, tarp kita ko, savo 
kronikoje sako, kad magistras Prome- 
dienų apylinkėje užpuolė gyventojus ir 
“nieko nepasigailėjo”. Wigando kronikos 
tolimesni žodžiai: “Sekančią dieną ka
riuomenė susirenka ir įeina į Vaiguvos, 
(Wayken) apylinkę, trečią naktį —į Ra
seinius (Rassyn), ketvirtą — į Ariogalą 
(lElrogleri), penktą — į Gaižuv'ą (Goy
sow) ir visur puola ir žudo pagonis, 
šeštą dieną įeina į (galantus (Galanten), 
kur magistras ir savieji niokioja ir 1.1., 
panašiai Pastėnuose (Pasten) ir Šakė- 
nuose (Schogen); jokie pagonys negalė
jo turėti ramybės, bet buvo žudomi ir 
gaudomi”3).

Tas pats Wigand’as kryžiuočių žygį, 
1375-ais metais darytą į Lietuvą, apibū
dina šiais žodžiais: “Gotfridas de Lin
do, maršalas, ...ir žygiuoja prieš Po van
denę (Powunden), kur dieną ir naktį 
kankina suduviečius ugnimi ir žudymais, 
taip pat įeina į didelę Simlikėnų (grei- 

; čiausia Semeliškės) vietovę, kurią pana- 
, šiai sunaikina”; “Grįždami Trakų link

me visai nakčiai apsistoja vieno didiko 
sodyboje, didiko vardas Virdukas” “ir 
paimtą kryptį prie Nemuno žemupio ir 
iš abiejų pusių sodybą, namą ir t.t. ug
nimi sunaikina, nešdami begalinį grobį, 
suimtą iš pagonų”4)...

Metraštininkas Hermann de Wart
berge Kryžiuočių Ordino maršalo Hen- 
ningo 1367-ais metais darytą žygį į Lie- 
tuvą nusako šiais žodžiais: “perkirto 
kardo ašmenims dviejų dienų bėgy viską 
ir niokiojo ugnimis ir žudymais Šėtos 
(Sethen), Varluvos (Warlowe), Svina- 
nių (Svilonių?), Kolainių apylinkes, 
taip pat Salvisavos ties’ senąja Kauno 
pilimi apylinkes ir Kalvaičių (Kalewi- 
ten) apylinkę”5)...

Lietuviškiems belaisviams ar šiaip gy
ventojams kankinti Kryžiuočių Ordino 
kariai išsigalvodavo įvairiausių būdų, 

į Būdavo perplaunami sugautojo viduriai, 
ištraukiamos žarnos, žarnų galas būda
vo pririšamas prie medžio, ir nelaimin
gasis būdavo verčiamas apie medį bėgti 
tol, kol’ skausmų nukankintas suklupda
vo ir mirdavo. Taip, Senesnioji Olivos 
kronika lietuviškųjų prūsų vado Pipino 
nužudymą, įvykdytą 1231-ais' metais, t. 
y., pačioje kryžiuočių nukariavimų pra
džioje, aprašo šiais žodžiais: “ir be to'

I) Scriptores rerum prussicarum, II,
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2) Scr. r. pr., T, 638-639; Reimchr. 
Vers. 6951-7038.

3) Die Ghronik Wigands von Marburg 
(Scriptores rer. pr. II, 569).

4) Scr. r. prus., II, p. 579.
5) Hermanni de Wartberge Chrdni- 

con Livon-iae (Scr. r. pr., II, 88).

dar, jis perdavė kryžiuočiams savo se
serėną Pipiną, kuris tapo nužudytas po 
jo pilies visiško sunaikinimo. Būtent jo 
pilvą perskrodė ties pačiu viduriu (bam
ba) ir pilvo bambą pritvirtino prie me
džio ir jėga vertė jį bėgti apie medį tol, 
kol nusmerktasis tapo galutinai nukan
kintas”6).

Pačių kryžiuočių metraščiuose dar ra
šoma, kad kryžiuočių kariai minėtus 
žiaurumus darydavo ne tik savo inicia
tyva, bet jiems ir iš anksčiau taip dary
ti buvo įsakoma. Taip minėtas Wigand’- 
as savo kronikoje 1341 metų vieną įvy
kį šitaip aprašo: “Brolis Syffridus Dan- 
veld, maršalas, ir brolis Winricus Knyp- 
rode, didysis komendantas buvo kare, 
smarkiai kovojo prie Strėvos, į sritį įėjo 
Povilo atsivertimo dieną, kur maršalo 
įsakymu buvo išžudyti abiejų lyčių pa
gonys: seni ir jauni, o sritis ugnimi nu- 
niokiota”7).

Turėdamas prieš akis tokius Kryžiuo
čių žiaurumus, K. Marksas rašo: “Rite
riai siunta, kaip ispanai Meksikoje ir 
Peru”.... “Ten, kur gyventojai neišnai
kinami, jie paverčiami vergais”8).

Tuose pora šimtų su viršum metų tru
kusiuose karuose, kuriuose lietuviai ko
vojo su didžiausiu atkaklumu bei narsu
mu, buvo išžudyta milijonas su viršum 
lietuvių. Tai labai didelis skaičius tais 
laikais. Kai kurių sričių gyventojai tapo 
visiškai išnaikinti, o kai kurių kitų sri
čių gyventojai, nenorėdami likti kry
žiuočių valdžioje, masiniai persikėlė į 
tas lietuvių sritis, kurių nepavyko nu
kariauti Ordinui. Jei šiandien lietuviai 
yra maža tauta, tai svarbiausioji tam 
priežastis yra kryžiuočių niekšybės, da
rytos mūsų protėviams.

Ne be pagrindo lietuviai Vokiečių Or
diną vadina Kryžiuočių ordinu arba tie
siog kryžiuočiais. Tai vykęs pavadini
mas. Mat, šio Ordino kariai ne tik vil
kėjo baltus apsiaustus, kuriuose buvo 
išsiūti juodi kryžiai, bet šie kariai buvo 
didžiausia rykštė, sunkiausis kryžius 
lietuvių tautai.

Nežiūrint į didvyrišką lietuvių prieši
nimąsi Kryžiuočių ordinui, visokiariopai 
remiamam didžiausių to meto galybių, 
pavyko ilgesniam laikui nukariauti lie- 
tuvišk. sritis nuo Vislos iki Nemuno, t.y. 
maždaug dabartinius Rytprūsius, ■ ir čia 
įvesti savo santvarką. Trumpam laikui 
Kryžiuočių valdžion buvo patekę ir že
maičiai.

Kokią santvarką stengėsi įvesti Že
maitijoje kryžiuočiai, matyti iš žemaičių 
skundo, 1402-ais metais paduoto Vokie
tijos imperatoriui ir įvairiems kunigaik
ščiams. Tame skunde randame šiuos žo
džius:

“Klausykite, klausykite, jūs kuni
gaikščiai, pasauliškiai ir dvasiškiai, ma
loniai atkreipkite akis į nuliūdusių išro
dymus ir prispaustųjų balsą. Mes esame 
laisvi, šulnios kilmės, kurią mums nori 
išplėšti Kryžiuočių ordinas.

Nejieško jis to, kas yra dieviška, ma
loninga ir teisinga, bet yra atsidavęs 
piktybei ir godumui; jis nesirūpina mū
sų sielų pelnymu Dievui, bet trokšta 
mūsų žemės ir turtų. Kiekvienas, elgeta 
ir pavargėliu tapęs, yra priverstas būti 
nuodėmių vergu; mes turime elgetauti, 
vogti, mušti ir plėšti, t kad savo apverk
tiną gyvastį išlaikytume. Kaip tokie (t. 
y. kryžiuočiai) gali save broliais vadin
tis? Kaip gali jie dalinti krikštą? Kas 
kitus nori apmazgoti, tas turi būti pats 
skaistus. Kaip jie, juodžiausiais gimę, 
gali kitus apvalyti. Šitokie būtent mo
tyvai iki šiol mus sulaikydavo nuo krikš
to, nes esame įsitikinę, jog geriau visiš
kai kelio į išganymą nepažinti, negu jį, 
pažinus ir atgrisus, pamesti. Jei būtu
mėm tikybą priėmę, mūsų būtų laukęs 
toks jau likimas, kaip ir prūsų. Kiek 
kartų Ordino broliai užpuola svetimus 
kraštus, jie pirmiau siunčia prūsus, kad

Kaip Lietuvis Gali Pamiršti 
Savo Seną Tėvynę!

Daug lietuvių, gal dau
giau kaip milijonas, yra iš
keliavę į platų pasaulį sau 
laimės j ieškoti. Bet jokia-' 
me pasaulio kampelyje jūs 
nerasite, tokio lietuvio, ku
ris būtų pamiršęs arba iš
sižadėjęs savo senos tėvy
nės Lietuvos. Kaip tik prie
šingai: iškeliavęs iš savo 
gimtos šalelės, lietuvis, bla
škomas žiauraus gyvenimo 
audrų, už tūkstančių mylių, 
už aukštų kalnų, už didelių 
miškų, už plačiųjų marių, 
tarpe svetimtaučių, juo 
daugiau širdyje užsidega 
meile savo gimtinei šalelei. 
Prisimena jis gražiąją Lie
tuvą, savo gimdytojus, la
bai pasiilgsta brolių, sesu
čių, — gerųjų kaimynų.

Teisybė, nekuriems Lie
tuvoj buvo labai sunku, gy
veno vargingai. Bet čia tai 
jau ne jos kaltė. Lietuva, 
kaip tikra motina, savo sū
nus ir dukteris mylėjo vi
sus lygiai. O jei kuriems 
buvo joje vargas gyventi, o 
kitiems per daug gerai, tai 
yra kaltė sūnų-palaidūnų, 
kitų mūsų brolių, kurie dėl 
godumo, dėl nelemtų savo 
ambicijų, apleido ir panie
kino kitus savo brolius ir 
sesutes, pavesdami juos 
globai pasaulio didžiūnų. 
Bet lietifvio širdyje karš
čiausia gimtinės meilės ki
birkštėlė rusena ir rusens 
taip ilgai, kol ta širdis ne
sustos tvaksėjus!

Petro Cvirkos žodžiais, 
“Lietuvi! Kokiame tu pa
saulio kampely negyven- 

Itum, bet atsimink, kad tu 
'paeini iš labai gražios ša
lies.” Su šitais žodžiais su
tiks kiekvienas, kad ir ne 
lietuvis, bi tik Lietuvą ma
tęs žmogus.

Lietuva ne tik graži, bet 
buvo ir garsi; didvyrių že
mė. Ir kaipo tokią ją žino
jo visas pasaulis. Priauklė- 
jus daug fizinių ir proto 
milžinų, kurie jos garbę 
buvo iškėlę iki pačių aukš
tumų, metams slenkant į 
užmirštį, šitiems mirus, ar 
tai žiauriuose karuose žu
vus, beginant tėvynę nuo

neprieteliaus, o Lietūvos 
vairą paėmus jų giminėms 
ir jiems susivaidijus ■ tarpe 
saves, Lietuva pradėjo, mer
dėti, jos garbė ir prestižas 
krito žemyn ir žemyn iki 
moderniškų laikų, kol išau
go nauji • didvyriai, nauji 
proto milžinai. Turiu min
tyje Duonelaitį, Daukantą, 
Maironį, Kudirką, Kapsu
ką, Paleckį ir daug kitų.

Na, o dabartinio karo 
karžygiai, kurie po visą 
platų pasaulį jau išgarsėjo, 
kaip drąsūs, pasišventę už 
tėvynę kovotojai. Apart 
vyriausių Raudonosios Ar
mijos lietuviškų dalinių ge
nerolų — Vitkausko, Kar
velio, labai pasižymėjo eili
niai kovotojai, kaip tai, lei
tenantas Kavoliūnas,- Sipa
vičius, Vaznelis, Aleksand
ravičius, Žemaitis ir daug 
kitų. Fronto ryšininkai, te
lefonistai — žvalgai, tokie, 
kaip Joneliūnas, Gudas, 
Navickas, vis tai herojai, 
drąsuoliai.

Na, o mūs karžygės mer
ginos, gailestingos seselės, 
tokios, kaip Vilkevičiūtė, 
Kristinaitė, Dieninaitė ir 
kitos, kurios pačiame mū
šio įkarštyje ištisas 5 pa
ras, visai be miego, nepai
sančios savęs, stačiai po 
kulkų lietum, gelbėjo sužei
stus, ir ant savo nugarų 
vilko juos iš to pragaro, tei
kė pirmąją pagelbą, apriši- 
nėjo žaizdas, ir taip išgel
bėjo daug brangių gyvybių. 
O jei ne šitų seselių pasi
aukojimas ir rūpesnis; tai 
daug tų narsuolių , būtų tu
rėję mirti, mirti pačioj jau
nystėj, be laiko. Visa lietu
vių tauta žemai nulenkia 
savo galvas prieš tuos drą
sius kovotojus už pasaulio 
laisvę, kurių vardą išgirdęs 
dreba vokietis plėšikas.

Tai kaip gi lietuvis gali 
pamiršti gimtinę, ir tokius 
savo brolius ir sesutes, ku
rie jos garbę jau iškėlė į 
padanges? Tai šitie jos 
sūnūs ir dukros plačiai at
vers duris Lietuvai į pasau
lio erdves.

O kaipgi lietuvis gali pa-

miršti Savo brangią motušę, 
kuri taip daug vargo, išti
sas naktis nemiegojo, kol 

savo vaikelius užaugino ? 
Kaipgi lietuvis gali pamir
šti savo gerąjį tėtušį, ku
ris: šaltais, ilgais žiemos va
karais, visas peršalęs, vėlai 
iš miško parvažiuodavo su 
dideliu vežimū šakų arba 
kitokio kuro, kuris teikda
vo šilumą bakūžei ir link- 
mumą vaikams? Tėvukas 
dar ir pasakaites papasako
davo, kaip jis, girdi, miš
ke užėjo zuikį pyragus ke
pant, užpylė druskos ant 
uodegos, zuikis išsigandęs, 
nubėgo toli į mišką, o jo 
pyragus jums parvežiau, 
vaikeliai! Ir būdavo pada
lina vaikams po šmotelį 
nuo jo pietų likusios duo
nutės.

O kaipgi lietuvis gali pa
miršti didžiausią Lietuvos 
turtą, gražiuosius miškus, 
pilnutėlius visokiausių uo
gų, riešutų, grybų, didelių 
ir mažų žvėrių, žvėrelių, 
gražiausių paukščių, paukš
telių, kurie maloniais savo 
balseliais čiulba - ulba tik 
jiems tesuprantamas viso
kias giesmes?

Kaipgi lietuvis gali pa
miršti tuos milžinus, pui
kius žaliuosius šilus, gojus, 
beržynus, lapotus sodus su 
jų .. visa grože, su tvis
kančiais, kvepiančiais, mar
giausiais žiedais, su gegu
tės kuku?... Kaipgi lietuvis 
gali pamiršti vingiuotas 
Lietuvos upes, upeliukus, 
kurių vanduo švaresnis ir

už švariausią krištolą, arba 
stačius krantus ir pakran
tes su svirduliuojančiais 
jaunais medeliais - krū
mokšliais, kurie, vėjelio 
nuolat judinami, linguoja
mi, visada ir visur lietu
viui prieš akis stovi? •

Kaipgi lietuvis gali pa
miršti didelius ir mažus 
Lietuvos ežerus, su jų tur
tu — žuvimis, žuvelėmis, su 
puikiais pakraščiais, pelkė
mis, kurios žmogų gražiai 
pasupa, kaip motina lopšy 
savo kūdikį? Kaipgi lietu
vis pamirš kvepiančias lan
kas, kurių mielas, gaivinan
tis aromatas viliote vilioja 
ten ir pasilikti, kur jis su 
tėvuku ar broliuku anksty
bais vasaros rytais, krin
tant sidabrinei rasai, šiene
lį pjovė, dainuškas niūnia
vo?

Žinoma, jau praslinko 
daug metelių nuo to laiko, 
o dar daugėliau vandenėlio 
nutekėjo Lietuvos upelė
mis, užžėlę tie takeliai bal
tais, raudonais, kvepian
čiais žaliais dobilėliais, 
kaip lietuvis, ne iš savo no
ro, o tik caro kariuomenės 
bijodamas, arba laisvės 
j ieškodamas, apleido savo 
gimtinę šalelę, kurią jis 
taip labai mylėjo ir kurios 
niekur ir niekada neišsiža
dės ir nepamirš. Užtai, kad 
jo gimtinė yra graži, graži 
savo gamtiniais vaizdais, 
traukianti prie savęs kiek
vieną, kuris tik ją yra pa
žinęs!

Susninkų Jurgis.

Laisvoji Sakykla
KOKIA POLITIKA YRA VA
ROMA SLA RINKIMUOSE?

Prasidėjus SLA viršininkų 
rinkimams, Grigaitis skubiai 
Naujienose atidarė SLA sky
rių, tik, žinoma, ne dėl naudos 
SLA gerovės, bet dėl pylimo 
purvų ant tų kandidatų, kurių 
Grigaitis negali už nosies ve
džioti. Daugiausia tas purvas 
yra pilamas ant Laukaičio ir 
Mažuknos ir dėl ko: Mažukna 
ir Laukaitis yra daug pavojin
gesni šiais rinkimais prieš Gri
gaičio kandidatus, Bagočių ir 
Dargį, kiti visi kandidatai tai 
jau kaip ir išrinkti, nes nėra 
opozicijos., Taip mano Grigai
tis. Laukaitis visados buvo ant

daromi visokį manc- 
išgelbėjus Bagočių. 
Grigaitis per savo 

gieda: Laisve už 
nes vienas Laisvės

tie lietų žmonių kraują. Šitie tad netin
giniauja, degina bažnyčias, plėšia, dar 
bjauriau už turkus šeimininkauja, o kuo 
baisiau pasielgia, tuo labiau džiaugiasi 
Ordinas. Lenkiamės todėl nuo krikšto, 
nes nenorime tapti prūsais. Palengva 
spaudė mus vargas, bet kasdien augo. 
Visus javus, vaisius ir avilius su bitė
mis išplėšė mums broliai; laisvus iš pri
gimties mūsų sprandus įpratino darban 
naktimis; sunkiomis naštomis apkrovė 
mūsų pavaldinius, tėvūnus, ūkininkus ir 
duoklininkus, atėmė iš mūsų medžioklę 
ir žvejybą, uždraudė verstis prekyba su 
kaimyniniais kraštais. Bjauriausias 
daiktas, jog kas metai varu ima mūsų 
vaikus užstatan be menkiausio žmoniš
kumo, varu plėšia iš mūs mūsų pačias, 
reikalauja, kad jos rųus pamestų,, nes 
jiems neužtenka dviejų šimtų išgabentų 
vaikų ir sugautų mergelių.

Meldžiame jus, klausykite, klausykite, 
kurie tiesą mylite! Mums, rodos, pritin
ka labiau verkti negu kalbėti. Mūsų ga
liūnus suraišiotus tempė kalėjiman Prū
suose; kai kuriuos ant laužų sudegino, 
nes jie neleido atimti savo vaikų; mūsų 
jaunas seseris ir dukteris varu sugavę— 
ir baisu pasakius — žagino, kas visiems 
yra žinoma ir lengva įrodyti. Vienam 
galingiausių mūsų didikų; Kirkučiui, Or
dino broliai drąsiai gražią dukterį iš
plėšė. Neiškentė jaunasis merginos bro
lis, perdūrė ant vietos žaginantį savo 
auką vienuolį. Šulnų ir garbingą didiką 
Wisiginą drauge su pačia ir vaikais iš
sigabeno j Prūsus ir ten visus užmušė. 
Didikui Svalkėnui sudegino dvarą ir 
kaimą, o gyventojus nužudė, vos jis pats 
pabėgo. Kitam, Jungaįlai, galvą nukir
to, o jo gimines verguvėn išsigabeno.

Klausykite, krikščionys kunigaikščiai! ; 
Mums nebeliko kitos vilties, kaip mirti

iš galvažudžių rankos ir regėti, kaip jų 
ištroškę kardai bus sutepti mūsų krau
ju. Jie tyčiomis vėlinosi su krikštu mū
sų krašte, nepastatė nei vienos bažny
čios ir nei vieno nedavė mums kunigo. 
Tik vien kilnūs mūsų kunigaikščiai Vy
tautas su Jogaila vienus kitus iš mūsų 
apšvietė tikyboje. Susimylėkite ant mū
sų; nes mes prašome krikšto. Tačiau tei
kitės atsiminti, kad mes esame žmonės, 
bet ne bepročiai galvijai, kuriūos leista 
dalinti, pirkti ir parduoti”... “laisvėje su
tverti, joje norime amžinai likti.. Todėl 
šaukiamės į šventąjį Tėvą.... nes labai 
norime būti apkrikštyti malonės vande
niu, bet ne išnaikinimo krauju”9).'

Šitasc žemaičių skundas mums yra 
reikšmingas ne tik todėl, kad jis parodo 
senovės lietuvių pažiūrą į kryžiuočius, 
tuos viduramžio vokiškuosius imperia
listus, bet jis svarbus ir todėl, kad pa
rodo, kaip kryžiuočių neštoji lietuviams 
verguvė primena hitlerininkų nešamą 
“naująją santvarką”.

Gyventojų plėšimai įvairiausiais bū
dais, deginimai, draudimai pavergtie
siems verstis prekyba, plati imtinių si
stema, žaginimai—tai dalykai, kuriuos 
plačiai taiko hitlerininkai, kurie yra di
džiausi kryžiuočių garbintojai.

Kryžiuočių žiaurumai, nukreipti prieš 
lietuvius, išplėtojo šiuose didžiausią ne
apykantą išsiliejusią į įvairiausio pavi
dalo kerštą kryžiuočiam. Panašiai ir hit
lerininkų vartojami žiaurumai vis la
biau ir labiau pavergtose tautose didi
na prieš juos neapykantą ir tuo pačiu 
artina jų viešpatavimui galą.

J. Pakarklis.

kūnų Bagočiui ir šis keno tai 
pagelba galėjo tik Laukaitį 
“subytyti” keliais balsais, bet 
ant nelaimės šie rinkimai atro
do dar 'blogiau, nei “draugiška 
pagelba” gali neišgelbėt, todėl 
dabar yra 
vrai, kad 
Ii’ štai ką 
Naujienas 
Laukaitį,
skaitytojas ir SLA narys pasa
kė, kad Laukaitis yra švaresnis 
kandidatas už kitus du kandi
datus, kas gi čia tokio blogo? 
Ar Laisvės turi uždaryti duris 
savo skaitytojams išreikšti sa
vo nuomonę, ką ir kas mano 
apie kokį kandidatą? Tą tik ga
li padaryt ir daro Grigaitis. Į 
Nauj. gali rašyti tik apie Gri
gaičio kandidatus, o kitaip te
nai vietos nėra.

Toliau tos pačios Naujienos 
skleidžia kokį tai “skymą,” su
darytą per Mažukna ir jo drau
gus, balsuoti už Laukaitį, čia 
galima sakyti, kad pačių Nau
jienų “skymas” Mažuknai pa
kenkti, ir dar toliau net Gegu
žio “nuodėmės” keliamos prieš 
Laukaitį. Bile žmogus pasakys: 
Ką Laukaitis kaltas, kas įvyko 
Gegužiui prezidentaujant Susi
vienijime? Mažukna yra puola
mas, būk jis “bičiuliuojasi” su 
bolševikais. Ar tai ne juokin
ga! Teisybę pasakius, Mažuk
na yra nusidėjęs Naujienoms 
už kėlimą protestų prieš eikvo
jimą nereikalingai Sosivieniji- 
mo turto ir visokias spekuliaci
jas, be kurių negali apsieiti 
Bagočius, Vinikas ir 
Prieš tokią politiką,
per Naujienas, SLA nariai tu
rėtų parodyti rinkimuose, bal
suojant už švaresnius ir teisin
gesnius kandidatus ir tuom pa
rodyti, kad SLA tvarkomas pa
čių SLA narių. SLA. Narys.

Gugis. 
varomą

Šypsenos

6) Die aeltere Chronik von Oliva (Scr. 
r. pr. I, p. 677).

7) Scr. r. pr.,. II, p. 510-511.
8) Chronologičeskije vipiskų Bolševik, 

1936; ,Nr. 24, p. 53,

9) J. Basanavičius, Iš krykščionybės 
santykių su senovės lietuvių -tikyba ir 
kultūra, Vilnius, 1913, p*, 12-14*

i

Sutiko Nuomonės
Jis: “Maryt, pabučiuok 

mane!”
Ji: “Aš to nemėgstu. Aš 

dar nebučiavausi su vyrais. 
Ir tamstai tai gali būti pa
vyzdžiu.”

Jis: “Taip, tikrai. Ir aš 
nesibučiuoju su vyrais.”
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KAIP CONSOLIDATED EDISON IŠLEIDO
JŪSŲ SUMOKĖTUS PINIGUS 1943

Karo Meto Raportas Mūsų Kostumeriams

PITTSBURGH, PA

KAIP TATAI IŠLEISTA

25.2%69,376,000

23.9%65,856,000

22.7%62,719,000

10.5%28,865,000Įmonių ir įrengimų nusidėvėjimas

82.3%226,816,000Viso to

6.7%18,446,000Palūkanos už skolas ir kitos išlaidos

4.0%10,913,000pirminius šėrusDividendai

6.6%18,854,000paprastus SerusDividendai

0.4%1,091,000Perviršius

$275,620,000 100.0%Pajamos ir išlaidos

palikto svarbaus dar-

Keli

REMKITE RAUDONOJO KRYŽIAUS KARINĮ FONDĄ

SERVICE

Taksai valdžioms

V ■ 'J?

Algos ir pensijos darbininkam - tar 
nautojam, iškaitant operaviinan

$66,000,000 TAKSŲ BILĄ. Šios Systemos taksų kiekis, išmo
kamas vietinei, valstijinei ir federalei valdžioms—neįskaitant 
pardavinių taksų, kuriuos mes turime išrinkt iš savo kostu- 
merių—pasiekė naują aukštį 1943 m. Šie taksai paėmė 23.9c 
iš kiekvieno gauto dolerio.

MES MAŽIAU TEPELNĖM, NES IŠLAIDOS PAKILO. Ka
dangi reikėjo kuo pilniausiai veikti visomis priemonėmis, o 
negalima buvo gauti naujų įrengimų, todėl labai padidėjo 
daugis ir išlaidos panaujinimų, taisymų ir kitų veiksmų įmo
nėms palaikyti.

Medžiagos, reikmenys ir patarnavi 
mai, pirkti nuo kitų....................

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

Jankauskie
K. Slegerienei ir vie

Žodžiai iš Praeito
Susirinkimo

✓

8 atsibuvo reguliaris

Dėl stokos vietos, Rocheste 
rio mezgėjų raportas ir korės 
pondencija atidedama seka 
mam skyriui.

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

Mūsų Pareigos Metiniam Sąryšio Suvažiavimui 
Artinantis.

osios Anglijos Moterų Sąryšio Žinios

gos yra daug svarbesnės. 
Pastangos mūsų turi būti 
sukoncentruotos, kad kuo 
daugiausia padėti laimėji
mui karo ir taikaus, gra
žesnio pasaulio.

Mūsų suvažiavimai pra
eityje suvaidindavo svarbią 
rolę, kaip moterų darbuo
tei, taip abelnai visuomenės 

Be padidintos agi- 
— šis mūsų suva

žiavimas turi būt didelis, 
svarbus. Prašom moterų 
kliubus, kuopas bei mišrias 
organizacijas prisiųsti at
stoves į šį sąryšio su važi a-

sė nenuilstančiai dirbančios 
draugės Kaušavičienė, Arma
lienė, Vielienė, Mauragienė ir 
Česnienė. Vakarėlis buvo drau
giškai, linksmai praleistas. 
Draugės labai pasitenkino at
silankymu dr. Baltrušaitienės.

Pirmesniame susirinkime pa
daryta svarbus tarimas, tai 
tinkamai prisirengt prie gra
žaus paminėjimo Motinų Die
nos. Jau išrinkta komisija su
ruošimui to svarbaus parengi
mo.

Šiais metais Motinų Dienos 
minėjimas bus labai svarbus, 
nes karo laikas ir dėl to kiek
vienos motinos yra skaudus li
kimas. Ir ne tik motinų "skau
dus likimas, bet visų moterų 
gyvenimas tamsus, miglotas. 
Todėl ne tik vienam kuriam 
mieste, bet visur Motinų Die
na turi būti iškilmingai pami
nėta ir visos turime dirbti, kad 
tinkamai ir įspūdingai gulėtu
me atlikti savo pareigas. Ypa
tingai tinkamai turime pagerb
ti tas motinas, kurių sūnūs ran
dasi karinėje tarnyboje ir ku
rių sūnūs jau yra žuvę, kurie 
paaukavo savo gyvastis apgy
nimui mūsų šalies, išgelbėji
mui demokratijos nuo žiaurių 
nacių.

Dabartiniu skaudžiu mo
mentu mes moterys turime su-

(Tąsa 5-me pusi.)

Oakland-San Francisco Mažų 
Kolonijų Dideli Darbai

141,321 šfiRININKAS. Grynosios pajamos buvo virš vienu 
milionu dolerių mažesnės, negu metais pirmiau, nežiūrint to 
fakto, kad mūsų patarnavimų buvo parduota virš $14,000,000 
daugiau. Grynosios pajamos yra gatavos paskirstyti visiems 
šėrininkams, kuriais yra apdraudos kompanijos, labdaringos, 
religinės ir kitos įstaigos, taip pat ir pavieniai asmenys.

Kovo 
susirinkimas. Skubiai atlikome 
bizniškus reikalus ir po susi
rinkimo atžymėjom Moterų 
Tarptautinę Dieną. Susirinko 
gražus būrelis draugių. Minė
tam susirinkime dalyvavo ir 
dr. J. Baltrušaitienė ir prisira
šė prie Moterų Kliubo. Apart 
prakalbėlių, turėjome ir ska
nių užkandžių, kuriuos sutai-Sekantis . susirinkimas

MES GAVOME Viso pajamų už parduotus 

patarnavimus ir iš kitų šaltinių . $275,620,000 100.0%

A. Shultz. Po $5: Burdai, 
J. Kazlauskas, Karosai. M. 
Paukštienė $3.50. Po $2: 
M. Baltulioniūtė, Mugia- 
nienė, J. K. Jankauskienė, 
Senutai, Jacobiai, Šeikienė, 
Radiai. Po $1: Leming, K. 
Slegerienė, E. Slegerienė. 
Viso aukų $47.50. Drg. Jan
kauskienė negalėjo daly
vauti šiame susirinkime, 
bet jie buvo nuvykę pas dd. 
Jacobius į Concord. Ten d. 
Jankauskienė priminė 
draugams, kad reikalinga 
aukų dėl vilnų, tad jos pa
sidarbavimu ji pridavė au
kas nuo Senutų, Jacobių ir 
E. Slegerienės.

Kliubo Korespondentė

gigantiškų
— kovų,
žmonijos
laikam.

demokratiniai

MES PATENKINOM BŪTINUS KARO REIKALUS—APRŪ- 
PINOM NAMUS IR BIZNIUS. Prieškarinio planavimo ir 
lišvystymo dėka, mes pernai metais sugebėjome pašvęsti treč- 
Įdalį mūsų pagaminamos elektros karinėm pramonėm. Viso 
mes pagaminome aptarnavimų elektra, gesu ir garu iki $14,- 
000,000 daugiau vertės negu pirmesniais metais.

pries 
visame 
kiekvie- 

šeimos 
audros, 

pažangių lietu- 
nusistaty-

Rašo JONAS ŠIMKUS.
partizanai susitiko i ryti į aikštę tė.myti žudymo, 

raudojo, kada 
dviejų dešimtų metų mer
gaitė buvo vedama. Buče- 
riai manė, kad korikams 
užnėrus Marijai ant kaklo 
kilpą palauš jos ištvermę. 
Jie dar leido jai kalbėti. Ir 
ji kalbėjo. Bet jos žodžiai 
šaukė į mūšį. Jinai sušuko: 
“Lai gyvuoja Tarybų Lie
tuva! Lai gyvuoja draugas 
Stalinas!”

Tie jos žodžiai, kai miškų 
gaisras perskrido skersai 
išilgai Lietuvą ir sušaukė 
šimtus naujų patriotų į ei
les kovotojų prieš vokiečius 
įsibriovėlius, pasiryžusių 
atkeršyti už Marijos mirtį 
ir panieką ir nuteriojimą 
Lietuvos.

Marija Melnikaitė yra 
mūsų laikų Gražina. Ji yra 
didvyrė Lietuvos liaudies, 
kuri dabar tapo artima ir 
brangi visiems Sovietų Są
jungos žmonėms.

Marijai Melnikaitei Suteikta Titulas 
Sovietų Sąjungos Didvyrio

Iš Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo

Pittsburgho North Sidėj gy
vuoja ir veikia moterų kliu- 
bas, bet apie jį mažai rašoma, 
tai kaip kam atrodo, kad ma
žai ir veikiama. O iš tikrųjų, 
tas kliubas atliko daug naudin
gų darbų. Kliubo narės — la
bai darbščios draugės. Sureng
ta daug pramogų sukėlimui 
pinigų geriems tikslams, kaip 
tai ambulanso pirkimui. Drau
gės daug pasidarbavo rinkime 
aukų ir rengime visokių pra
mogų.

Ypatingai nenuoalsiai dirba 
draugės B. Armalienė, J. Mau
ragienė, Vielienė, Darbutienė, 
Paulauskienė, šerbinienė, čes
nienė, Kairienė ir kitos drau
gės, dirba nuoširdžiai, pasi
šventusiai.

Gaila, kad d. Kairienė dar 
serga. Pamaži sveikata eina 
geryn, bet dar vis silpna. Ti
kimės, kad neužilgo bus svei
ka ir vėl grįš prie ligos laiku 
buvusio

Draugės! Sesės! Sekma
dienį, balandžio 23, įvyks 
sąryšio, metinis suvažiavi
mas, 376 Broadway, So. 
Bostone. Prasidės 11-tą v. 
ryto.

Šis 
įvyksta 
momentu 
nuspręs 
i 1 g i em 
mylinčios, 
nusiteikusios žmonijos spė 
kos stojo į kovą 
žvėrišką fašizmą 
pasaulyje. Beveik 
nos mūsų namai, 
irgi paliesta karo 
O mūsų 
vių moterų

įvyks San Francisco, vieta 
bus pranešta per atvirutes.

Užbaigus susirinkimą, 
pirm. Radienė užkvietė vi
sus prie skanių valgių. Ra
dienė ne tik kad daug dirba 
dėl kliubo, bet ji yra viena 
iš gabiausm virėjų, tad ir 
pietus buvo prirengus pui
kiai Bevalgant, pradėjo 
plaukti aukos pirkimui vil
nų, Sutkienė sako: reikia 
vilnų, o pinigų mažai betu
rime.

Aukauja: Po $6: Sutkai,

Keturių pirmųjų dalykų suma, $226,816,000, sudaranti biznio 
vedimo lėšas per metus, pasiekė 82.3% visų pajamų. Tatai 
paliko Šeru savininkams, kurių pinigai padarė šių įmonę 
Kalima, $-18,804,000, o tai yra mažiau, negu 4% ant įmonėn 
įdėtų jv( sdii.imų, viršijančių $1,250,000,000.

Raudonasis Kryžius jau yra 
išlavinęs 65,000 liuosnorių 
slaugėms padėjėjų ir siekia iš
lavinti tūkstančius daugiau. 
Stokite į “nurse’s aides” jūsų 
mieste.

$14,055^586
VERTĖS DAUGIAU C 

PATARNAUTA

$ Z131,
crYNU pajamųMAŽIAU GRVMU ..

(Telegrafu atsiųsta žinia)
Kovo 23-čios naktį, 1944 

m., Maskvos radijas prane
šė, kad Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiojo Sovieto pre
zidiumas apteikė Sovietų 
Sąjungos Didvyrio titulu ir 
su greta einančiomis deko
racijomis — Lenino Ordinu 
ir Aukso žvaigždės Meda
liu — lietuvaitę mergaitę 
Mariją Melnikaitę. Ši žinia 
iššauks pasididžiavimą 
kiekviename lietuvyje, kur 
tik jis begyventų. Tai yra 
pirmas nuotikis, kada lietu
vaitė tapo apdovanota 
aukščiausiu Sovietų Sąjun
gos garbės požymiu.

Pagarbos požymis yra 
viešu pripažinimu narsios 
kovos lietuvaitės didvyrės 
Marijos Melnikaitės už jos 
dalyvumą mūšiuose išlais
vinimui nacių okupuotos 
Lietuvos.

Liepos mėnesį, 1943 me
tų, Marija ir penki kiti lie-

vimą. Bendrai pasitarę ga
lėsim našiau prisidėti prie 
karo laimėjimo pastangų 
rėmimo savo šalyje. Taipgi 
labai svarbu pasitarti Lie
tuvos šelpimo reikalais ir 
abelnos mūsų veiklos 
simais.

Prašom skaitlingai 
vauti šiame sąryšio 
žiavime 23 balandžio, So, 
Bostone. Sąryšio K-tas.

musų suvažiavimas 
kovų 

kurios 
ateitį 

Laisvę

tuviai 
vokiečių baudžiamąjį būrį i dūsavo 
miškuose netoli Rimšionių. 
Nelygi kova tęsėsi visą die-- 
na ir naktį. Penki partiza-į 
nai tapo užmušti. Marija! 
pati viena sunaikino septy-j 
nius hitlerininkus. Bet ji
nai taipgi sunkiai sužeista 
ir neturėjo gana pajėgos 
susiprogdinti save su ran
kine granata, kad nepatekti 
į priešų rankas. Vokiečiai 
ją suėmė. Tie bučeriai ją ne
žmoniškai kankino. Įvėrę 
tarpduriu jie sutriuškino 
jos pirštus, nupjaustė jos 
krūtis. Bet Marija drąsiai 
išsilaikė, atsisakė išduoti 
draugus.

Liepos 30-tą naciai Mel
nikaitę pakorė Dūkštų kai
melyje. Taip didis buvo 
Melnikaitės didvyriškumas, 
jog net korikai stebėjosi, 
kad mergaitė galėjo per
kentėti tokias kryžiaus 
kančias. Dūkštų kaimo gy
ventojai, kurie buvo suva-

mas yra kaip ir kiekvieno 
demokratiniai nusiteikusio 
žmogaus — visais galimais 
būdais padėti kovojančiom 
tautom greičiau laimėti šį 
baisų karą galutinai su
triuškinant fašizmą.

Per eilę metų mes veikėm, 
dirbom prieš artėjančius 
fašizmo ir karo pavojus. 
Stovėjom eilėse tų žmonių, gerovei 
kurie dėjo pastangas įrody- tacijos, 
ti plačiom masėm artėjantį 
pavojų fašizmo, kuris šian
dien naikina gyvybes, tur
tą, kultūrą pasakišku įdū- 
kimu. Šiandien mūsų parei-

Vasario 27 mezgėjų kliu
bo susirinkimas įvyko pas 
pirm. M. Radienę. Susirin
kime svarstyta padidinti 
kliubą nariais. Nutarta šią 
mezgėjų grupę užvardyti 
Mezgėjų, ir Rėmėfy Kliu
bas. Duoklės nariam ir rė
mėjam $1 į metus. Kliubas 
pasižadėjo suorganizuoti 
visus lietuvius šioj apylin
kėj. Privalome turėti 100 
narių iki pabaigai šių me
tų. Jeigu visos pasidarbuo
sime, tai galėsime turėti 
viršaus 100 narių.

Kliubas nubalsavo sutei
kti garbės narystę draugėm 
Sutkienei 
nei 
nam vyrui, kuris daug mez
ga, tai Ben Sutkui. Šie gar
bės nariai yra daugiausia 
numezgę reikmenų dėl rau
donarmiečių.

Šiame susirinkime turė
jom viešnią iš Chicagos, 
Julią Šeikienę. Pirm, pa
kvietė Šeikienę pakalbėti. 
Šeikienė sveikino kliubo na
rius ir rėmėjus. Ji sakė: 
jūs mane nustebinate savo 
darbais. Jūs taip puikiai 
veikiate ir smagu matyti, 
kad jūsų kliube ne tik kad 
moterys priklauso, bet .turi
te ir darbščių vyrų. Tai 
pirmas toks man matytas 
kliubas. Stoju ir aš sykiu 
su jumis veikti. Drg. Šei
kienė prisirašė prie kliubo. 
Kaliforniečiai linksmus, 
kad vis daugiau ir dau
giau lietuvių stoja į kliubą.

Nutarta rengti pramogą 
su programa Moterų Die
nos paminėjimui. Progra
moj kalbės dd. Karosienė ir 
J. Šeikienė. Pelnas bus ski
riamas pusiau: Raud. Kry
žiui ir lietuviams našlai
čiams ligonbutyje Sovietų 
Sąjungoje.

Nutarta pagaminti 100 
pundelių lietuviams rau
donarmiečiams. Komisijon 

apsiėmė A. Shultz, V. Bur
da, Sutkienė, Karosienė, 
Mugianienė ir pirm. Radie-
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* (Tąsa)
— Ech, jei būtumėte matę, kaip jis 

skuto! Numirsiu iš juoko! Kai visi su
judo, aš dešrininkui dar kartą lazda. Jis 
kad pasineš! Ir taip greitai, jog vos-ne- 
vos pasivijau. Atsisveikindamas dar 
kartą uždrožiau! O jis nuo manęs, kaip 
nuo velnio, į tarpuvartę....

Pšeničekas taip pat juokėsi.
Žiūrint į juos, Raimondui ir Olesei 

sunku buvo išlaikyti rimtumą.
— Aš daugiau niekur su tavimi nebei

siu. Tik gėdą padarysi... Ot, nežinojau, 
jog tu toks chuliganas...

— Ką gi, aš nekaltas, kad šiandien 
tokia sukrypusi diena, — nerūpestingai 
atsakė Andriejus.

— Še, bičiuli, lazdą. Tave ja mušė, tai 
ir pasiimk atminimui... O pasakyk, ar 
iš mūsų fabriko ten nieko nematei? Pat- 
lajaus, Širokio? — paklausė kepėją An
driejus, duodamas lazdą.

— Na, kaipgi! Su jais kartu sėdėjau. 
Geras žmogus Vasilijus Stepanovičius! 
Jie visi kartu.... Su jais dar vienas — 
Pšigodskis. Taip pat geras žmogus, — 
sunkiai rinko ukrainiškus žodžius Pšeni
čekas.

— Ar žinai ką? — pagalvojęs pasakė 
Raimondas. — Einame pas Vasilijaus 
Stepanovičiaus žmoną, tu jai viską pa
pasakosi.

— Jis ir taip prašė šį tą perduoti.
— Na, matai, einame. Na, susipažin

kime.

— Pone kapitone, vienas iš paleistųjų 
nori tamstai kažką svarbaus pranešti.— 
Kalėjimo viršininkas parodė Dzebeką.

— Na, kas ten? Greičiau! — pasakė 
Vrona, įeidamas į raštinę.

— Prašau leisti, šviesiausiasis pone, 
pasveikinti su laimėjimu! Aš taip pat 
lenkas, ir aš... — patetiškai pradėjo Dze- 
bekas. .. ,b.

— Trumpiau!
Dzebekas nurijo sakinio galą, patai

kaujamai išsišiepė ir ėmė berti:
— Aš, būdamas lenkas, turiu sąžinin

gai tarnauti tėvynei... Į kalėjimą pate
kau per nesusipratimą...

— Trumpiau, šunies vaike! — rikte
lėjo Vrona.

— Jaučiu pareigą pranešti, jog devin
toje kameroje liko pavojingi žmonės.... 
Ypač tas Patlajus... Na, ir Pšigodskis. 
Jie visą laiką veda raudonąją propagan
dą... Ypač pavojingas Patlajus. Tai už
kietėjęs bolševikas, pone kapitone! Jūs 
liepėte paleisti tą vaikpalaikį Pšeničeką. 
Tai labai kenksmingas vaikas! Jis visą 
laiką su jais draugavo, o prieš išlei
džiant Patlajus jam kažką šnibždėjo. Jei 
ne vėlu, įsakykite jį sulaikyti. Jeigu po
nui kapitonui reikėtų, galėčiau viską 
smulkiau papasakoti.

— Gerai! Pasikalbėsim... Tarp kitko, 
ką jūs manote veikti?

— Kas jums patiks, pone kapitone.
— Ką gi, pamėginsim! O gal iš jūsų 

neblogas agentas išeitų. Tiktai be jokių 
išdaigų! O ne, tai kulka kakton — ir į 
atmatas!

— O, ką jūs, pone kapitone! Aš neap
vilsiu pasitikėjimo.

Vakare Rajevskis su sūnum atsargiai 
priėjo prie savo namų. Lange degė lem
pa.

— Vadinasi, viskas ramu. Mama na
mie.

Tėvas įėjo į namus, o sūnus pasiliko 
prie vartų saugoti. Jaunuolis visą dieną 
bėgiojo po miestą, vykdydamas tėvo pa
liepimus.

Po minutės iš namų išėjo motina. Pra
eidama ji sušnibždėjo Raimondui į ausį.

— Einu pas Patlajaus žmoną. Pas 
mus Oliva. Tėvo laukė. — Ir dingo tam
soje.

“Miela, brangi mama! Kaip ji pasi
keitė! Pasidarė kažkokia kitoniška — 
visiškai jauna...”

— Viskas bus padaryta, drauge Ra- 
jevski! Mūsų spaustuvės sandėlyje yra* 
atsarginė “bostone”. Rankinė. Šią naktį 
turime skubų jų štabo užsakymą. Rei
kia atspausti įsakymus, mobilizacijos an
ketas ir karių knygeles. Tarp kitko, aš 
atnešiu jums visko po truputį. Gal pra
vers. O šitą šiąnakt aš pats atspausiu. 
Penkis šimtus; daugiau negaliu. Tik at
sišaukimus paryčiu reikia iš sandėlio 

išnešti. Rinkinį taip pat, nes aš netu
rėsiu laiko išbarstyti. O vėliau dalimis 
jums šapirografą atgabensiu. Tai nau
dingas daiktelis. Vargu ar paskui mums 
teks spausdinti pačioje spaustuvėje. Juk 
perskaitę jie viską aukštyn kojomis ap
vers... Šį reikalą reikia pagrindiniai ap
svarstyti, šiaip be galvos liksi, — Oliva 
kalbėjo ramiai, apgalvodamas.

Senasis rinkėjas patiko Rajevskiui. 
Visas veidas susiraukšlėjęs smulkiomis 
raukšlelėmis. Dideli akiniai variniais rė
mais, o už jų— mėlynos, geros akys.

— Sakykite, drauge Oliva, ar ten, be 
jūsų, daugiau nėra tokių, kuriais galima 
būtų pasitikėti?

— Kas žino? Yra, žinoma, padorių 
žmonių, bet į kilpą patys galvos nekiša. 
Kambariniai žmonės. Kiti dar blogesni
— du pepesininkai, sionininkas ir trys
— kur vėjas pučia. Gal tiktai Ema Štol- 
bergaitė? Jos tėvas vęngras, tačiau 
mergaitė’ čia gimusi. Žalia dar,, o 
šiaip lyg ir nieko būtų.

—Gerai, drauge Oliva, veikite.
Rinkėjas atsistojo.
— O, kad kiek, būčiau užmiršęs! Sa

kykite, ar jūs mums antspaudą galėtu
mėte padaryti?

— Aš, žinoma, ne graveris, tačiau ma
nau, kad padarysiu. Jums ne tokio jau 
šaunaus reikia. Che-che... — Jo veido 
raukšlės sujudėjo, o akių kampučiuose 
atrodė lyg vėduoklės. — Na, viso gero. 
Apie penktą valandą ryto atsiųskite vai
kus.

Rajevskis vieną minutę sulaikė delne 
Olivos ranką, juodą nuo švino dulkių.

— Kodėl jūs ne partijoje, drauge Oli
va?

— Senas jau... Kur man! Tegu jau 
jauni. O aš patalkinsiu. Jeigu mane ir 
pakartų, tai negaila — savo išgyvenau. 
Žinoma, mirti niekas nenori, tačiau jau
nam tatai sunkiau. — Griežtai ir, kaip 
Zigmantui atrodė, priekaištaudamas, pro 
akinių viršų jis pasižiūrėjo į Rajevskį.

(Bus daugiau)

Kalbės Pirmą Sykį Advokatas 
K. Michelsonas iš New Yorko 
ir Žymi Veikėja-Kalbetoja Ka
trina Petrikienė iš Brooklyno

Ph i 1 a d e 1 p h i j os organizacijų- 
draugijų Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas rengia ne
paprastą, didelį susirinkimą ir 
prakalbas Lietuvos žmonių pa- 
gelbai, sekmadienį, 16 d. ba
landžio (April), 1944 m., Lie
tuvių Tautiškoje Salėje, 928 
E. Moyamensing Avė., 2-rą 
vai. po pietų.

Šiame susirinkime ir prakal
bose pirmą syk kalbės žymiau
sias prakalbininkas,- čia gimęs 
lietuvis advokatas Keistutis 
Michelsonas gražiausia lietu
vių kalba; prie to, jis yra pir
mininkas Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Tarybos, Katri
na Petrikienė, kalbėtoja ir vei
kėja, plačiai yra žinoma tarpe 
lietuvių. Jiedu aiškins apie ar
tėjantį Lietuvos išlaisvinimą ir 
teikimui pagelbos prisirengi
mą, aukavimą rūbų, pinigų ir 
tęsimą^ greito darbo Philadel- 
phijoj. Philadelph. lietuviai ir 
aplinkinių miestų, kaip Ches
ter, Camden, — iš Pennsylva- 
nijos ir New Jersey artimiau
sių miestukų, farmų ir iš vi
sur, veskite drapanas, aukas 
ir viską, ką jūs galite aukoti 
iš kenuoto maisto; chemikalų, 
cukraus į šį masinį susirinki
mą, kuriame Komitetas sutvar- 
kys ir pristatys į centrą — 
Brook lyną.

Atsiminkite, kad lietuvių 
pulkai Sovietų Sąjungoje su 
Raudonąja Armija lieja krau
ją už Lietuvos išlaisvinimą! 
žymiausi Lietuvos literatai-ra- 
šytojai, artistai, intelektualai, 
paspėję pabėgti su Lietuvos 
kariuomenės pulkais ir jie ten 
bendrai kovoja prieš užpuoli- 
kus-grobikus. Ten randasi ke
letas tūkstančių pabėgusių lie
tuvių vaikučių. Jie visi šaukias 
pagelbos ne tik dėl jų vienų, 
bet bendrai dėl apiplėštos Lie
tuvos. Rytinis frontas žygiuoja 
smarkiai Ukrainoje, ryt po ryt 
gali smogti priešą Pabalti jos 
kraštuos ir juos išlaisvinti. Phi- 
ladelphijoje tiek daug yra pa
žangių lietuvių, kurių joki 
mulkiai nepajėgė sumulkinti; 
Phila. apylinkėj taipgi randasi 
pažangių ir bendrai širdingų 
lietuvių, kuriems rūpi Lietu
vos žmonių rėmimas. Atsimin
kite, katrie aukaujate rūbus, 
išvalykite juos ir čystai suvy
niokite į pakelius, maišiukus.

Galite gabenti į šį susirinkimą 
ir šias vietas: šiaur. Liet. Rep. 
Susivien., 1218 Wallace St., 
Liet. Taut. Paš. Kliub., 928 E. 
Moyamensing Ave., Frank. 
Liet. Draug., 4647 Melrose 
St., Phila., Pa.

Su šiuo masiniu susirinkimu 
atsidaro mūsų didelio darbo 
kampanija, kurią ves Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetas 
Philadelphijoj su sekančia ko
miteto valdyba: pirm. Jurgis 
Lukoševičius, 2621 So. 8th St.; 
vice pirm. Petras Zaleckas, 
4141 Robbins Ave.; prot. sekr. 
Petras Mack, 655 No. 11th St., 
(Tel. Ste. 2675) ; fin. sekr. 
Alena Merkienė, 5208 No. 
Warnock St.; ižd. Ona žalnie- 
raitienė, 1009 Jackson St. 
(Tel. How. 7226.)

Prie to, šio komiteto bus iš
siuntinėta atsišaukimo laiškai 
ir prakalbų lapeliai. Visų lie
tuvių pareiga yra garsinti, ra
ginti vienas kitą, nepaisant jo
kių asmeniškų negalėjimų, iš
sisukinėjimų ar kokių “pa
pili, parelių,” veseilių ar pana
šiai. Atėjo diena ištiesti širdin
gą pagelbą Lietuvos nu
skliaustiems žmonėms, kurių 
tarpe bus ir mūsų giminių, 
brolių, sesučių, tėvų ir jų vai
kų! Vėliau mes gausime nuo 
jų širdingiausią padėką už pa
gelbą. Phila. pradėjo šį svar
bų darbą didžiausios pašelpi- 
nės draugijos ir kitos organi
zacijos. Pastaruoju laiku pri
sidėjo ir Muzikalūs Salės Pa- 
šelpinė Draugija, šis masinis 
susirinkimas buvo užvilktas 
todėl, kad nebuvo galima gau
ti ši svetainė. Prašomi nereng
ti toje dienoje jokių parengi
mų, ypatingai tuoj po pietų.

Svarbus Susirinkimas Liet.
Pag. Teik. Komiteto

Ateinantį penktadienį, 31 
d. kovo, 7:30 vai. vakaro, 
įvyks minėto komiteto susirin
kimas ir platus pasikalbėji
mas su delegatais ir ne dele
gatais, Liet. Repub. Susivien. 
patalpoje, 1218 Wallace St.

Šiame susirinkime dalyvaus 
Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Centro Komiteto ;pirmininkas 
Antanas Bimba. Mes plačiai 
diskusuosime, kaip pasekmin- 
giau galėsime darbuotis Lietu
vos pagelbai. Kam rūpi pagel
bėti Lietuvos žmonėms, būkite 
šiame susirinkime ir ne dele
gatai.

Liet. Rep. Pašelp. Susivieniji
mas Turėjo Pasekmingas Pra
kalbas Dėl Raudon. Kryžiaus

Kovo 19 d. įvyko du paren
gimai : vienas Lietuvių Tautiš
koje Salėje, kurioje surengė 
rusai, lietuviai, Ukrainai ir 
lenkai dėl pundelių naudos. 
Aukų surinko $325.15. šiame 
susirinkime nuo lietuvių kalbė
jo drg. R. Mizara. šiose pra
kalbose buvo paminėjimas 
Raudonosios Armijos, kuriose 
visi kalbėtojai atžymėjo jos 
didvyriškumą ir pergales, šį 
parengimą šios keturios tautos 
rengė nuo seniai; gi Rep. Pa- 
šalp. Susivien. surengė Raudo
najam Kryžiui ant greitųjų ir 
todėl supuolė šie du parengi
mai tą pačią dieną.

Repub. Paš. Susi v. parengi
mas dėl Raudonojo Kryžiaus 
pavyko gerai ir surinko aukų 
$300. šiame parengime pasa
kė labai gerą prakalbą drg. 
R. Mizara. Raudon. Kryžius 
rodė visą valandą judžius apie 
okupuotas šalis: Belgiją, Olan
diją, Norvegiją ir Sovietų Są
jungą. Parodė, kaip jie sėk
mingai griovė šias šalis ir Hit
leris pagaminęs šias filmas iš
siuntinėjo po pasaulį.

Drg. R. Mizara pastebėjo, 
kad jei Hitleris galėtų, jis mo
kėtų milionus dolerių, kad jis 
galėtų atpirkti savo filmas,

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

idant sustabdyti žmonių kerš
tą prieš tuos barbarus, kurie 
naikina civilizaciją ir ramų 
žmonių gyvenimą. Drg. R. Mi
zara nušvietė svarbą Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo ir 
jo užsibrėžtus svarbius darbus 
remti Lietuvą ir šios šalies ka
rines pastangas. Susirinkusie
ji labai buvo patenkinti pra
kalba ir žymiai aukojo R. 
Kryžiui. Rep.

Sovietų lakūnai nuskan
dino Baltijos Jūroje dar ke
turis karinius vokiečių lai- 
vukus.

žadąs pasitraukt anglų 
užsienio ministeris Eden.

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

Springfield, III.
Kovo 8 d. mirė Juozas Sur- 

ba, 73 metų amžiaus. Jis gy
veno jau iš senelių pensijos, o 
kovo 13 d. mirė Walter Bu- 
gary, 56 metų po operacijos 
ant vidurių. Kovo 14 d. mirė 
senelis Antanas Butkus, 70 
metų, kuris taip pat gyveno iš 
pensijos ir kovo 17 d. mirė 
Jurgis Jakubauskas, 67 metų. 
Pastarasis paliko nuliūdime 
žmoną Mortą ir dukrą — He
len Chuples, taip pat gyvenęs 
iš pensijos.

• Šie lietuviai, kada buvo svei
ki, tai dirbo anglies kasyklose 
sunkius ir pavojingus darbus. 
Jie jau baigė savo visus var
gus ir rūpesčius. Lai ilsisi ra
miai Amerikos žemelėj.

/Čia fabrikai, kurie dirba 
vienokius ar kitokius karui 
reikmenis, tai dirba labai ge
rai. Jauni žmonės gerai už
dirba. Anglies kasyklos, kaip 
kurios dirba po 6 dienas į sa- 
.vaitę, kitos po mažiau. Vieną 
kasyklą uždarė visai.

Kovo 16 dieną turėjome pra
kalbas. Kalbėjo F. Abekas, 
Vilnies redaktorius. Jis labai 
gerą prakalbą pasakė, išaiš
kindamas karo eiseną ir už ką 
demokratinės šalys kariauna ir 
kodėl taip pasekmingai daužo 
fašizmą Raudonoji Armija, 
kuri vis artėja prie Lietuvos. 
Gal greitai ir mus pasieks ži
nia, kurios visi trokštame, kad 
vokiški kraugeriai jau išvaryti 
ir iš Lietuvos, kad jau laisvi 
mūsų giminės, kad jau fašistai 
nespardo daugiau juos, žino
ma, ne visi to laukia, tokie 
laikraščiai, kaip Naujienos, 
Keleivis, niekina kovotojus, 
Sovietų Sąjungą, plaka liežu
viais, kad tik daugiau pagel
bėjus Hitlerio propagandis
tams.

Kalbėtojas sakė, kad talki
ninkai karą laimės ir mes tam 
tikime. Publikos buvo nedaug, 
gal pakenkė vakarinių valan
dų darbas. Aukų surinkta 
$10.75. Kas buvo prakalbose, 
tai daug svarbaus išgirdo.

A. Čekanauskas.

SENATO TARIMAI VARŽO 
ROOSEVELTO VALDŽIA
Washington.— Dauguma 

demokratų ir republikonų 
senatorių nutarė atimt iš 
Roosevelto valdžios teisę 
skirti be kongreso leidimo 
daugiau lėšų didžiajam 
Tennessee Klonio elektros 
ir trąšų - chemikalų pro
jektui. — Jie bijo, kad to 
projekto išvystymas pa
kenktų pelnams privačių e- 
lektros ir chemikalų biznių.

Senatorių dauguma taip 
pat nubalsavo, kad valdžia 
be senato užgyrimo negalė
tų skirti jokių valdininkų,, 
kuriems mokama po $4,500 
ar daugiau algos per me
tus. — Šiuo tarimu reakci
ninkai senatoriai nori at
šalint nuo valdiškų tarny
bų tikruosius fašistinės A- 
šies priešus.

Nacių bombos viso sunai
kino 1,000,000 anglų namų.

426 SO. 5th

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

Blokas nuo Hevves St. eleveitcrlo stoties. Tel. EVcrgreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Ml. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

SEGĖSE'

asm

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL I
ILietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Purė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. x. -

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842
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KRISLAI dar-
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Rumuni

John Wanamaker

SHEFFIELD FARMS
(76)

PASTERIZAVIMUI
VIRĖJOSELEKTRAI-GESUI VYRAI

(80)

sveikumo

PIRKITE KARO BONUS

vokiš- 
viska

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

Niekas iš karinių pramonių neprivalo kreiptis. 
Kurie kreipsitės iš būtinų darbų, turito atsl 

nešti savo atliekamumo pareiškimą.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

Sovietai Atvadavo
Kamenec-Podolską;

Veržiasi Rumunijon

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Vardai mosčių

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

CHARLES
389

REIKIA VYRŲ
Dirbti kušinų-felt dirbtuvėje 

Patyrimas nereikalingas.
NUOLAT; GERA ALGA

BROOKLYN FELT MFG. C<
1155 Manhattan Avė.,

Brooklyn.

būtinų darbų reikia turėti 
Paiiuosavinuį.

Tikra proga
GERA ALGA

Phone Spring

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

VALYTOJAI
SANDELYJ VYRAI

VYRAS
PASISIUNTINĖJIMŲ TARNYBAI 

40 VALANDŲ SAVAITE 
$18 IR VIRŠAUS 

BAXTER & SPENCER 
110 GREENWICH ST.

dantų gėlimo, užsiviet- 
ir sustiprina smegenis. 
Rheumatiškų ir įvairių 

skausmų: Kojų,

APTARNAUTOJŲ
Kreipkitės Asmeniškai 

HARBISONS’ DAIRIES
FRONT AND DIAMOND STS. 

KENSINGTON & HUNTING PARK AVES 
3325 OLD YORK ROAD 

PHILADELPHIA, PA.

VYRAI 
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
vietinėje Moldavijos Res
publikoje, užkariavo jau 80 
mylių rytinių Pruto kran
tų ir atėmė iš vokiečių-ru- 
munų apskričių miestus 
Bričany ir Skuliany, septy
nias geležinkelių stotis ir 
100 kitų gyvenamųjų vietų.

Skuliany stovi už 10 my
lių nuo Jassy, Rumunijos 
geležinkelių mazgo. Jassy 
pirmiau buvo vokiečių ko- 
mandieriaus von Mannstei- 
no štabo centras.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA

SVARBŪS PRANEŠIMAI.
Bostono lietuviai! Nepamirš

kite, kad pirmas su užkan
džiais susirinkimas Pagelbos 
Teikti Lietuvai Komiteto įvyks 
sekmadienį, balandžio 2 d., 
4:30 vai. dieną, 376 Broadway, 
So. Bostone, Piliečių Kliubo 
svetainėje. Teko tikrai sužinoti, 
kad Pagelbos Teikti Lietuvai

PAKUOTOJAI
Tiktai Patyrę 

Unijinės algos ir sąlygos. 
Pageidaujama Vyrų iš Lokalo 814 

Skambinkite CO. 5-4291 arba 
kreipkitės asmeniškai.

ACME-WARD WAREHOUSE
240 W. 60th St.

nūs, kurie taip 
navo užauginti, 
vybė žudoma 
siais ginklais.

Kad greičiau

206 FRELINGHUYSEN AVĖ. 
NEWARK, N. J.

MERGINOS
DARBAS PRIE CLINICAL 

TERMOMETRŲ; 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

KREIPKITĖS 
GENERAL ENGRAVING CO.

527 RIDGEWOOD AVE., 
BROOKLYN.

VOKIEČIAI KILPOJ
Gręsia visiškas apsiauti- 

mas ir sunaikinimas vokie
čiams kilpoje į šiaurius nuo 
Buzovicy ir Kamenec-Po- 
dolsko. Tik apie 25 mylios 
telieka suvesti tos kilpos 

galus tarp šiųdviejų

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

JOHN WANAMAKER 
9th ST. IR BROADWAY 

REIKALAUJA 
VALYMUI MOTERŲ 
Dienų, 40 Valandų Savaitė 
5:30 A.M.—1:30 P.M.

SHENANDOAH,
Atsišaukiamo į visus

REIKIA KELETO 
VYRŲ APTARNAVIMAMS

KVIETKŲ AUGINIMO ĮSTAIGOJE
Kreipkitės

RICHTER FLORIST
197-23 47th Ave.
BAYSIDE, L. I.

Bayside 9-3000 •

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Naktiniai šiltai 10 I’.M.—6 A.M. 

43^ VALANDŲ SAVAITĖ
$26.25 Į SAVAITĘ 

Su reguliariais pakilimais
Senai Įsteigta gamybos įstaiga

Kreipkitės
205 WATER ST., BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

BERNIUKAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 

‘ SAVAITĖ

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

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

VYRAI
Bendram Fabriko Darbui 

Apsigynimo Fabrike 
Patyrimas Nereikalingas 

POPIETINIAI-VIDURNAKT1N1AI ŠIFTAI 
48 iki 52 Valandų Savaitė 

Laikas ir Pusė po 40 valandų 
GERA ALGA—NUOLAT

NEO SMELTING & REFINING, Ine. 
150-40 llth Ave., Whitestone, L. I.

(76)

BRAUKYTOJOS
Gera alga, /prisideda bonai ir tipai.

Vakacijos. Daliai laiko ir pilnam laikui. 
Darbai gaunami New Yorke, Bronx ir 

Brooklyne.
KREIPKITĖS Į MAIN OFISĄ 

MacLEVY SALON
122 E. 42nd St. (Room 303)

REIKIA VYRŲ
Būtinai Pramonei

PIENINĖJE DIRBTUVĖJE 
PAGELBININKŲ 

ARKLINIŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ 
VEŽIMŲ MAZGOTOJŲ

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikią paliuosavimo 
pareišjnmo.

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.

Massachusetts Lietuvių Komi
teto Atbalsiai.

Teko man vaikščioti po Bos
toną ir ką aš pastebėjau: gi 
mūsų absulansą, kurį pažangūs 
Masachusetts lietuviai nupirko 
ir įteikė Raudonajam Kryžiui.

ambulansas, prava- 
lyg tyčia sustojo 
pusę bloko į va- 

ant (Commonwealth Ave. j kmadienį, April 2 d., 1 vai. die- 
376 Broadway, So. Bosto- 
Susirinkimas turėtų būti 

labai svarbus, nes yra nemažai

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina’ daugybę . blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžulę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas no daugiau kaip 25c 
—Amerikoj

Į vakarus ir pietų vaka
rus nuo pirmiau atvaduoto 
Pervomaisko, Sovietai at
ėmė iš priešų Davraną, 0- 
dessos gubernijos apskričio 
miestą, ir daugiau kaip 30 
kitų punktų.

ELIZABETH-HILLSIDE, N. J.
Labai svarbus susirinkimas įvyks 

šį ketvirtadienį, kovo 30 dienos 8 v. 
vakare kliube po numeriu 408 Court 
St. Tai bus susirinkimas Elizabotho 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komite
to narių ir šiaip lietuvių veikėjų bei 
organizacijų viršininkų. Ypatingai 
visi komiteto nariai privalote daly
vauti. Šiame susirinkime dalyvaus 
A. Bimba, nacionalio Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komiteto pirminin
kas ir padarys svarbų pranešimą. 
Susirinkite laiku. -Seki’. D. Krūtis.

(74-75)

eilė kitų, kurie dir
kad sukėlus tuos Imą duokles už 

" ’ > 23 nariai. 
( užsimokėkite.
Sek r. VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 

VYRAI PRIE VACUUM 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI

$25 Į SAVAITĘ, NUOLATINIS DARBAS. 
VAKACIJOS. . KREIPKITĖS J 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

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

HOUSEKEEPER

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

BRAUKYTOJOS (2) tuojau; patyrusios. 
Laisniuotos; suliesinimo salione. 

WA. 7-8230.

Dirbti prie sunkaus darbo 
Išsiuntinėjimo Kambaryje

$35 Į SAVAITĘ
Bryant 9-7030

EVERCRETE CORP.,
19 W. 44th St.

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

U 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.

VYRAI 
BERNIUKAI

Patyrimas Nereikalingas 
GERA ALGA. NUOLAT.

TREZINI TRUCKING CO.
463 — 7TII AVE. (3-čios lubos)

/ (80)

2. SODEOM tabletėlės dėl Rhėumatizmo, Arthritis, Neuritis, 
iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.

3. Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75.

5. SEA-VO-KRA tabletėlės del Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50.
6. PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 

už 500 tab. $1.95.
7. Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 

žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
8. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi

gazų. 250 tab. $1.50. i
9. VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50. '

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuve atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.
Multi Vitamin ir Mineralai; 161 tabletėlės, kaina $2.35. Bet jeigu pirksi šį 
mėnesi, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STR., BROOKLYN, 6, N. Y.

MERGINOS-MOTERYS' 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA. 

OPPENHEIMER CASING CO. 
430 WASHINGTON ST., N. Y ,C. 

(kamp. Vestry St., arti Canal St. •tbtie*.
7 ir 8 Ave. Subvės) 

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuotavimjį

Komiteto pirmininkas A. Bim
ba bus mūsų svečiu ir .kalbėto
ju. Todėl, prašome visų daly
vauti šiame pirmame susirinki
me.

Taipgi J. Grybas šauks labai 
svarbų susirinkimą visų Mas
sachusetts Demokratinių. Ame
rikos Lietuvių Tarybos Komite
to narių, kuris turės įvykti se-

Vėl mes pasirodėme gerai ir 
vėl mūsų įstaigos dėkavoja 
mums už duosnumą ir darbš
tumą. Bet kur mūsų kitų sro
vių nuveikti darbai matosi? 
Ką jie sušelpia? Kur jie auko
ja savo uždirbtus antviršius? 
Matomai, jūs esat atšalę, kaip 
mirusieji kūnai! Ar ne gėda 
jums save vadintis šio krašto 
piliečiais? Taip, jūs duodate, 
tik tiek, kiek jus dirbtuvės bo
sai priverčia ar profesija bei 
biznis, kad nenukentėtų, jei 
atsisakytumėte. “Jūsų užmo
kestis laukia jūs.”

MERGINOS - MOTERYS 
Bendras Fabriko Darbas 

Pradinė alga $20 už 40 valandų 
Dabar nustatyta išdirbti 54 valanfįas. 
Laikas ir pusė viršaus 40 valandų. 

Alga už 54 valandas — $30.50. 
Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.
STANDARD BRANDS, INC. 

539 Kent Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tasai mūsų 
žiavęs mane 
netoli — apie 
karus 
Priėjau prie jo ir stebiu ant jo na 
ir ant užrašo: "The Gift from 
the Lhthuanians of Massachu
setts.” Gi šoferis mane paklau
sė, “ar jūs norite ko sužinoti?” 
Atsakiau: “nieko.” “Bet jūs la
bai žingeidžiai žiūrinėjate ant 
to ambulanso, lyg kad jis 'būtų 
jūsų savastis,” jis man atsako. 
Drąsą paėmęs jam sakau: 
“Taip, jis buvo mūsų ambulan
sas tik keli mėnesiai atgal, bet 
jis dabar* tarnauja jūsų ge- 

“Tai jūs esa- 
mane užklau- 

lietuvis ir bu- 
pirmininku.” 

“O, kaip ma-

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 31 

d. kovo, 7:30 v. v. Junginėj salėje 
180 Now York Avė, Visi nariai pra
šomi būti šiame susirinkimo ir už
simokėti duokles. Pereitą susirinki- 

šiuos motus užsimo- 
Ko kiti laukia?

V. J. Kasparas 
(74-76)

Gyvybiniai svarbiom kariniam 
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (77)

REIKALINGA 
ŠIAUFERIŲ

• BŪTINOJ PRAMONĖJ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GEROS ALGOS VALANDOMIS

APMOKAMOS VAKACIJOS
Iš būtinų darbų reikalaujama paliuosavimo 

. statemento
NORTH SHORE BUS CO.

136-48 Roosevelt Ave., Flushing, L.I.
Kreipkitės į Room 200 Kasdien

Tarpe 9 A.M. ir 11 A.M.

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
TUOJAU Į DARBĄ 
Nuolatinis Dalbas.

Patyrusios ar )>e patyrimo 
Kreipkitės:

J. T. MATCHETT CO.
383 Kent Ave., Brooklyn

Crosstown karas, Broadway ir Kent Avė.

“Prof. B. F. Kubilius,
Chairman, 

The Mass. Lith. Committee 
575 E. Broadway, 
South Boston 27, Mass.

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
IR SALDAINIŲ DARYTOJŲ 

PAGELBININKfcS
Patyrusios ir be patyrimo 

GEROS ALGOS; VIRŠLAIKIAI 
Linksmos darbo sąlygos 

HOLBROOKE CANDIES, INC.
80 YORK ST., BROOKLYN 

________________________________________ (76) 

MERGINOS—FABRIKUI
Lengvas statymo darbas, patyrimas 

nereikalingas 
50c Į VALANDĄ

5 DIENOS, 40 VALANDŲ SAVAITĖ

Diamond American Products
5 E. 3rd St. 4-tos lubos

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
rasti būdus, kaip palaikyti 
draugiškesnius ryšius. Kaipo 
darbininkės, turime būti pasi
rengusios pergyventi viską, ką 
turėsime sutikti, kadangi mes, 
darbininkės moterys, esame 
pripratusios pergyventi dau
giau blogo, negu gero. Ypatin
gai turi daug pergyventi tos 
moterys, kurios turi dideles 
šeimynas, kurios išauklėjo sū
nus, tuos didvyrius, kurie ap
saugoja šios šalies gyvybę ir 
visą civilizaciją.

Už tuos sunkumus motinoms 
kalti ir mes patys, darbininkai, 
kad nematėm grobikų fašistų 
purvinos politikos, neklausė
me tų žmonių, kurie šaukė 
prie vienybės kovai prieš fa
šizmą, už taiką ir demokrati
ją. Dabar patys darbininkai 
turi už tą viską atmokėti savo 
krauju, žūsta darbininkų sū- 

brangiai kai
ta brangi gy- 
moderniškiau-

CLEVELAND, OHIO
Am. Liet. Moterų Kliubo susirin 

Rimas įvyks kovo 30 d., 8 v. v., Mo 
niuškos saloje, 1073 E. 791 h St. Vi 
sos narės dalyvaukite, atsiveskite ii 
naujų narių. — E. Ross

(73-75)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Tas pats Keleivis rašo 

“Rumunija nori pasiduoti, be 
ne rusams. .

Rumunijos 
tpki kaip Suomijos, 
Hitleriui, pavesdami 
ją jo razbaininkams.

Rumunijos liaudis, 
jos žmonės dabar nori iš Hit
lerio vergijos išsilaisvinti. 
Jiems talkon ateina Raudono
ji Armija, kurios milijonai Ru
munijos žmonių nekantriai 
laukia. Raudonoji Armija jau 
žengia per sieną į Rumuniją.

Nėra abejojimo, kad anks
čiau ar vėliau Rumunijos žmo
nės bus išlaisvinti. Tuomet jie 
suves sąskaitas su tais, kurie, 
eidami pagal Keleivio “veiks
nius,” įtraukė Rumuniją į ka
rą ir pražudė šimtus tūkstan
čių jaunų rumunų.

Verks tuomet p. Michelso- 
nas!

VAGONŲ KROVIKAI
Kreipkitės

Pęnn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER

N. Y. C. (

CASSINO! BERLIN!
TRUK! ROME!

ŽIAURŪS ŽYGIAVIMAI!
Mūsų berniukai tenai atlieka darbą 

O JŪS?
VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGI KAIPO 
MOKINIAI FOUNDRYJE 

GREENPOINTĖJE
Padaryti daugiau reikmenų, jiems 

reikalingų
PERSIMUŠIMUI J PERGALĘ 

Geros algos ir valandos. 
Patyrimo nereikalaujama.

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI
Pasitarimam su Kompanijos atstovu 

Kreipkitės kasdien 8:30 A.M. iki 5:30 P.M.
UNITED STATES

EMPLOYMENT SERVICE
of tho

War Manpower Commission
ROOM 608 

BANK OF MANHATTAN BLDG.
QUEENS PLAZA L. I. CITY

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo. (75)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi

tetas (Phila. skyrius) šaukia labai 
svarbų visų delegatų ir nedclegatų 
susirinkimą, 31 d. kovo, penktadie
nį, 7:30 v. v. Liet, Repub. Susi v. 
patalpoje, 1218 Wallace St., kuria
me bus svarbus pasikalbėjimas Lie
tuvos pagelbos teikimo reikalais. Vi
si, kurie 
svarbaus 
rinkimo, 
mininkas 
rinkti delegatai pribūkite 
Mack, Sckr.

mes persiskyrė-
vienas kitam

FINISHERS
prie suknelių. Gera alga, . nuolatinis darbas.

Kreipkitės
RENWICK FROCKS

530—7 th Avenue.

lietuvius 
Shenandoah apylinkėje dėl paramos 
Lietuvos žmonėms.

Jau gavome kambarius sunešimui 
drabužių pagelbai Lietuvos žmonių. 
Dabar stokime į darbą rinkti dėl 
karo nukentėjusioms drabužius ir 
kitus daiktus ir neškime jos po an
trašu. 107 ;JE. Center St., Shenan
doah, Pa. Kambariai bus atdari nuo 
10 vai. ryto iki 8-tos vakare. Jei 
kurie atnešite anksčiau ar vėliau, 
tai prašome palikti peš drg. J. Ku- 
chinską, 115 E. Center St.

Taigi, gavę kambarius neatidėlio
kime darbo. Nacių nukankinti ir 
apiplėšti mūsų broliai ir seserys lau
kia mūsų pagelbos. Gelbėkime juos 
kūo išgalėdami ir gelbėkime tuo
jau. — S. Kuzmickas, sckr.

(71-73)

valdovai-fašistai, 
pasidavė 
Rumuni-

riems tikslams.” 
te lietuvis?” jis 
šia. “Taip, esu 
vau to komiteto 
Jis atsako man: 
lonu man susitikti su jumis ir 
da maloniau, kad aš jį vairuo
ju.” “Tikrai jūs turėjote gerą 
skonį nupirkti tokį gerą ambu- 
lansą dėl Raudonojo Kryžiaus,’’ 
jis man atsakė.

Atsakau jam: “Jūs jį gerai 
užlaikote, nes jis išrodo kaip 
naujas.” “Taip, mes jį ir užlai
kysime gerai, nes mes esame 
‘proud of its service to us’!” Su 
tais žodžiais ir 
me, pasakydami 
sudiev.

Kaip malonu 
brangią dovaną 
vėl pasidžiaugti 
minčių perbėgo 
vą, daug triūso 
per draugus 
kaip tai: Dr. James Borisas, A, 
J. Kupstis, J. Grybas, J. Mas- 
teika, drgė M. Sukackienė, drg 
Beniulis ii’ 

!bo sunkiai 
$3000.00. Mes nekurie dirbome,^9. 
labai sunkiai, iki mes surinko
me tuos tūkstančius dolerių! 
Tai buvo ne lengvas darbas 
vairuoti tą mašiną per neišgrį- 
stus laukus bei kelius . . . su
kelti $7000.00 iš viso!

Ir vėl pažangūs lietuviai už- 
sipelnijo nemažai kredito, šį 
kartą vėl suteikė kitą dovaną 
dėl United War Fund, ir padė- 
kavonės laiškas sekančiai skam-

REIKIA VYRŲ 
MECHANIKŲ 

MOKINIŲ 
PAGELBININKŲ 

VALYTOJŲ 
MAZGOTOJŲ 

Dieną ar Naktį 
Viršlaikiai 

Apmokamos Vakacijos 
Būtinoj Pramonėj 

NORTH SHORE BUS CO. 
134-25 35th Ave., Flushing, L. I,

man buvo tą 
vėl matyti ir 
su ja! Daug 
įer mano gal- 
buvo padėta 

kurie darbavosi,

Publičnai Dėkavoju
Švilpai už jo išrastus tokius 
vaistus (Mostis), kurie man 

skausmus iš kojų. Ma- 
kad gal niekas nebepagolbės.

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

PAPRASTAS DARBAS
Geros darbo sąlygos. Šviesi, švari dirbtuvė. 

Proga išmokti amato. Nuolatinis darbas 
dabai- ir po karo.

VIGDER BROS., INC,
224 W. 30th St. (12-tos lubos)

(75)

gorus 
prašalino 
niau
Vartojau visokias gyduoles ir nie
kas negelbėjo. Kaip tik pavartojau 
M. J. Švilpos Salve (Mostį), tuojau 
pasidarė geriau. Suvartojau 3 dėžu
tes ir dabar nebejaučiu jokių skaus
mų. Aš patarčiau visiems, kad var- 
totumėt M. J. Švilpos Miracle (Ste
buklingą) Mostį, kurie tik turit 
kokius skausmus.

Su širdinga padėka,
Mr. ir Mrs. M. Moetuš,

381 Hudson St., Hartford, Conn.

trokštate prisidėti prie šio 
darbo, būkite šiame susi- 

Dalyvaus I.. P. T. K. pir- 
Anlanas Bimba. Naujai iš-

— Petras 
(74-76)

darbo atlikti. Taipgi visi komi
teto nariai privalo būti tame 
susirinkime. Bandysime tame 
susirinkime turėti drg. A. Bim
bą, kuris yra visų pirmininkų 
pirmininkas. Mes tikimės, kad 
šis susirinkimas padės gerą pa
matą mūsų darbams dėl sušel- 
pimo Lietuvos. Yra laikas 
trumpas ir mes negalime dau
giau atidėlioti savo pareigų. 
Būtinai visi M. A.' L. T. K. na
riai būkite šiame susirinkime!

Mass. Demokratiniu Lietuvių 
Tarybos Komitetas.

B. F. Kubilius, pirm.

ateitų perga
lės diena, kad laimingai grįž
tų jaunimas pas savo myli
mas šeimynas, taipgi priklau
so nuo mūsų pačių, darbinin
kų. Jeigu mes mokėsime remti 
karo pastangas, tai greičiau 
bus laimėta kova. Kaip greit 
bus sumuštas nacizmas-fašiz- 
mas, taip greit bus ir Lietuvos 
žmonės išlaisvinti iš po 
kų nacių vergijos. Tą 
atsiekti galima visiems 
soms dirbant vieningai.

E. K. Sliekienė

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

ar moteries ne jaunesnes kaip 25 
m. ir nesonesnės kaip 34 metų am
žiaus. Geistina, kad nevartotų svai
ginančių gėrimų ir kad nerūkytų. 
Aš esu 52 m. amžiaus. Turiu gelto
nus plaukus, 5 pėdų, 11 colių aukš
tumo. Nerūkau ir nevartoju svaiga
lų. Esu laisvų pažiūrų, turiu val
dišką darbą ir nuosavybę. Myliu 
malonų šeimynišką gyvenimą. Malo
nėkite rašyti man laišką su savo 
paveikslu. Taip ir aš padarysiu. Dė
lei juokų nerašykite. — W. V. No. 
1209 Industrial St., Los Angeles, 
Calif. (69-77)

Dear Mr. Kubilius:
I want to express our great 

appreciation for the check for 
$1000 which you sent to us for 
the Greater Boston United War 
Fund and the Massachusetts 
War Fund Council.

This contribution and the ef
fort on the part of your group 
which it 'signifies is just an
other evidence of the spirit of 
cooperation which makes the 
Greater Boston United 
Fund the success it is.

Very truly yours,
UNITED WAR FUND
C. Raymond Chase,

Associate Director”

Kreipkitės į Personnel Offisą. 12-tos 1 
USES

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

GREAT NECK, N. Y.
Pradedant trečiadienį iki šešta

dienio, Squire Theatre bus rodoma 
NORTH STAR. Tai filmą, kuri ilgą 
laiką figūravo ant Brodvčs, New 
Yorke. Patartina kiekvienam pama
tyti šią įspūdingą filmą. (74-75)

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 švei- 
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi- 

REdffir ‘ lankyk R mūsų krautuvę ir susipažink su
- geru maistu ir vitaminais, būtent:

Čielų grūdų ruginė, - kvietinė, Soya duona 
ir pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada- 
ro jus nervuotu ir negali naktims užmig- 
ti, tai pas mus galite gauti Coffee Sub- 

i stitute. 100% tikro bičių medaus. Mėsos
vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku- 
riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta- 
ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo- 
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa- 
si tenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic 
Reducing Diet” maistą, tikrai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir sc- 

[įBĮįaĮH karnų dalykėlių ir tablctėlių:
1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi

sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00. 
sudarytos 
daržoves.

MAŠINISTAI
Tiktai pilniausiai patyrę; gera proga ir 

mokestis.
APEX MACHINE MFG. CO.. 53 E. 10th St.

(77)

9th ST. IR BROADWAY
Kreipkitės į Personnel Offisą. 12-tos 1.

Iš būtinų darbų reikia turėti USES 
Faliuosavimų. (76)

BERNIUKAS
išsimokinti pelningo biznio.

—5 DIENŲ SAVAITE 
7-2210 kasdien, išskiriant 
šeštadienį.

F. HUBBS & CO.
Lafayette St.

No. 1—Nuo 
rijimo

No. 2—Nuo 
paviršutinių 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir lt.

No. 3—Miracle Salve. Ši mostis pra- 
• šalina daugybę įvairių odos 

ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižcidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
No. 4—Mostis nuo niežėjimų, švie

žių ir užsisenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

Užsisakyti t u o j a u , prisiųsdami 
pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite se
kamai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė
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Ridgewoodas Gyvuoja

LLD 55 k p. Nors 
Literatūros Drau- 
nepajėgia 
vietinį

i.švys- 
veikimą, 

prisideda 
visuome-

buvo su-

Ridgewood - Brooklyn, N. 
Y. — Kovo 21 dieną atsibuvo 
susirinkimas 
Ridgewoodo 
gijos kuopa 
tytj plačiau
bet, pagal išgalę, 
prie visų svarbesnių 
ninių darbų.

Kovo 12 d. kuopa
rengus išleistuvių vakarėlį bu
vusiam per kelius metus kuo
pos fin. raštininkui d. Antanui 
Sakalauskui ir jo šeimai (Sa
kalauskai išvažiavo ant ūkės 
apsigyventi). Tame išleistuvių 
vakarėlyje buvo surinkta au
kų 24 dol. su centais. Aukos 
padalinta per pusę: Raudona
jam Kryžiui ir lietuviam So
vietų Sąjungoje, šiame susirin
kime* nariai suaukojo $3.30 
dėl kanadiečių Liaudies Bal
so.

Taipgi šiame susirinkime 
įrašyta trys nauji nariai į kuo
pą, tik gaila, kad nenusirašiau 
vardų ir pavardžių. Iš tų tri
jų naujų narių tik vieno vardą 
ir pavardę įsitėmijau, tai Jo
seph Kalvaitis, plačiai žinomo 
tarpe progresyvių draugijų 
veikėjo Juliaus Kalvaičio bro
lis.

Brg. Stakovas išdavė rapor
tą iš Ateivių Gynimo Konfe
rencijos, k'Uri atsibuvo kovo 
18 d., New Yorke. Raportas 
užgirtas.

Mūsų Kuopa Jau Randasi 
Garbės Sąraše

Dar vienas narys nepasimo- 
kėjęs už šiuos metus, bet ma
noma, kad tas narys žada per
sikelti į kitą kuopą. Jeigu taip, 
tai LLD 55 kuopos visi seni 
nariai pasimokėję už šiuos me
tus ir jau turime kelis naujus 
narius, o jų bus dar ir dau
giau.

Sekantis susirinkimas įvyks 
18 d. balandžio.

Kuopos Korespondentas.

Tikrai Sulaukėm 
Pavasario

Pavasaris pradėjo atsigrieb
ti šią savaitę. Pirmą savaitę 
buvęs pralaimėjęs savo pozici
jas žiemai, kuri buvo atvažia
vus su 4 colių sniego kaldra, 
pavasaris pereitą pirmadienį 
atvažiavo su lietumi, žaibais ir 
perkūnu — su viskuo, kas pri
klauso su visa galia grįžusiam 
pavasariui.

Atitinkamai prasideda 
veiksmas ir miesto parkuose. 
Central Parke plaukiojimas 
valtimis pradedama šį ketvir
tadienį, o Prospect Parke — 
sekmadienį. Tennis žaismės 
prasidės balandžio 15-tą, gol
fas 8-tą.

Dabar Atsiminė Romą
Kada naciai ėjo į Romą, žy

mus katalikų dvasiškis Fulton 
J. Sheen buvo užmiršęs, kad 
Roma randasi pasaulyje. Bet 
kada talkininkai artinasi prie 
Romos, jisai šaukia jos nelies
ti. Kalbėdamas viešbutyje 
Commodore atidengime naujo 
rožančinės paveikslo, jisai sa
kė, kad jeigu mūsų kariuo
menė kariaus prieš Romą, 
“mes tapsime vilkais.”

Vaduojantis jo patarimu, 
mūsų kariuomenė turėtų sto
vėti aplink Romą ir džiaugtis, 
kad į ją iš Romos žmogžu
džiai naciai šaudo.

Naudinga, Informuojanti 
Radio Programa

Pereitą sekmadienį taikėsi 
proga paklausyti majoro La- 
Guardijos savaitinės prakal
bos į miesto gyventojus, kuri 
būna visuomet tuo pat laiku, 
1 vai. dieną, .iš miestavos ra
dio stoties WNYC, 830 klcs. 
Stotis veikia kasdien nuo 7 
ryto iki 10 vakaro.

Nežiūrint, ar su jo kalba ir 
išvadomis sutiktum, ar nesutik
tum, klausant jo kalbų, aiš
kiau pradedi įžiūrėti, kas per 
gaspadorystė yra tas mūsų 
“miestelis” su savo pusaštunto 
miliono gyventojų (arba kaip 
kunigas sakytų “sielų,”) gero
kai didėlesnis už daugelį vals
tybių. Kartu turi pripažinti, 
jog LaGuardia yra akyvus, 
gaspadarnas jame ūkvedis.

Pereitą sekmadienį jis pa
pasakojo gyventojams, kokios, 
maždaug, yra ateinančių me
tų budžete sumos atskiriems 
departmentams, ką tie depart
mental veikia, kuriems jo ma
nymu, buvo ir yra perdaug 
skiriama pinigų, bet tam tikri 
ne nuo jo priklausanti patvar
kymai neleidžia tų paskyrų 
numažinti.

Kaipo vieną iš tokių taupy

mui galimų pritaikyti vietų jis 
nurodė teismus. Teisėjai, sakė 
jis, skundžiasi neturį ką veik
ti ir dėl to jis bandąs taupy
ti miesto lėšas neskyrimu pa
sitraukusių ar mirusių teisė
jų vietosna naujų, bet atėjus 
rinkimams, sakė jis, teisėjų vėl 
bus išrinkta pilna kvota, nes 
tas priklauso nuo tam tikrų 
įstatymų, kurių apriboti jis ne
turi galios.

Ypatingai buvo Įdomu tas, 
kad tūli teisėjai gauną iki 
$25,000 per metus algos, o 
valstijos teisėjų pirmininkas, 
net $28,000. Tai daugiau, ne
gu alga paties majoro ir dau
giau už visų J. V. Aukščiau
sio Teismo teisėjų algas.

Majoras leido suprasti, kad 
šioje srityje būtų galima eko- 
nomizuoti.

Įdomu buvo girdėti, kad 
miestas yra net fabrikantu ne
kuriu -miestui būtinų reikme
nų ir kad tos įmonės miestui 
daug sutaupo. Klausai ir vėli
ni, kad miestas ateityje įsigy
tų juo daugiau tokių įstaigų, 
kurios aprūpintų miestą reik
menimis su pelnu iš to pačiam 
miestui. G-s.

New Yorko nacionalių grupių vadai pradeda Sovie
tų Sąjungai dovanų pundelių siuntimo vajų. Russian 
War Relief Tautų Divizija pasižadėjo pasiųsti 200,- 
000 tokių dėžučių su naujomis dovanomis ir 500,000 
svarų dėvėtų drabužių. Pirmoj eilėj (iš kairės į deši
nę) : Margarita Konenkova iš rusų komiteto, Sovietų 
vice-konsulas Michael S. Vavilov, Tautų Divizijos pir- 
min. Zlatko Balokovic, Frances Spitzer iš francūzų ko
miteto, pfof. Ambroggio Donini—italų kom., Daniel 
Kasustchik — rusų, Simeyon Pysch — karpatho-rusų, 
grafas Ferdinand Czernin — austrų.
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“Visą Kvailių Dienos” 
Įsakymas

būt, ne geriausia atsi-Gal 
nešdamas į tuos, kurie užmirš
ta karo laimėjimą, užmiršta 
šeimas ir namus gemblerystėje, 
Brooklynui kaimyniško aps
kričio Nassau prokuroras Nea
ry įsakė:

—Visam apskrityje nutraukt 
lošimą bingo balandžio 1-mą, 
Visų Kvailių Dieną.

Prokuroras buvęs apverstas 
skundais. Skundęsi tūli vyrai 
darbininkai, kad jų pačios, 
bandydamos pamėgdžioti dy
kaujančias ponias, už gemble- 
rystę praleidžiančios būtiniau
sius šeimai išteklius; skundęsi 
darbininkai abelnai, kad se
kiojančios paskui “bingo, kai 
juodvarniai paskui arklį,” dy
kinėtojos užplūstančios busus 
laike važiavimo į darbą ir iš 
darbo.

Apskritys yra žinomas, kai
po turįs didelį nuošimtį poniš
ko, dykinėjančio elemento, o 
tokiose apystovose visuomet 
randasi daugiau ir dykinėtojų, 
kvailus papročius norinčio pa
mėgdžioti svieto.

Newyorkieciy Atydai!
Visi siunčiantieji laiškus 

prašomi įsitėmyti, jog nuo ko
vo 26-tos panaikinta vartoji
mas 2 centų stampos vieti
niams laiškams, reikia dėti 3 
centai, kaip ir siunčiamiems į 
kitus miestus.

Oro pašto 1 uncija arba jos 
dalis kainuos 8 centai, vieton 
buvusių 6. Pasilieka 6 centų 
stampa tik laiškams, siunčia
miems armijos ir laivyno adre
sais kariškiams ar civiliams, 
dirbantiems karines vadovybės 
žinioje esančiose įstaigose, tu
rintiems kariškus antrašus. 
Money orderiam, daiktų siun
tiniam, registracijai ir COD 
siuntiniam taipgi pakeliama 
kainos.

parasų po 
peticijomis, 
vakarą, ko- 
Manor, 813

Įtikinimui prezidento Roose- 
velto, kad jis turi kandidatuo
ti ketvirtam terminui, Brook
lyne planuojama surinkti ket
virtadalį miliono 
“Draft-Roosevelt” 

šio trečiadienio 
vo 29-tą, Aperion
Kings Highway, įvyksta mobi
lizacijos mitingas, kuriame 
kalbės žymus radio komenta
torius Johannes Steel, kun. A. 
Clayton Powell, Jr., PM filmų 
redaktorius ir laikraštininkų 
unijos pirmininkas John T. 
McManus, autorius Howard 
Fast ir Vartotojų Tarybos 
kėja Lydia Altschuler.

Popieros Diena

vei-

Prasikalto Pirmą Savo 
Gyvenimo Dieną

Pikčiurna lietuvių Dievo 
perkūno tėvas, žaibas, perei
tą pirmadienį pirmu kartu šie
met pribuvo New Yorkah ir 
su pirma diena labai prasikal
to žmonėms, žaibas smogė į 
pajėgos perdavimo aparatą 
Independent Linijos, prie 82nd 
St. ir sulaikė 14 traukinių tarp 
59th ir 125th Sts. apie valan
dai laiko. Keli tūkstančiai 
žmonių turėjo jieškotis pasie
kimo tikslo kitais keliais, kiti 
laukė atsteigimo traukinių 
kursavimo tąja linija.

Tuo pat laiku žaibas išde
gino “fiūzą” ir gaisragesių sig
nalo patalpose, Central Park 
West, sulaikė departmento ra
dio stotis ir susisiekimą su ki
tais departmento skyriais.

Dar kitas tvojo universalis- 
tų bažnyčios bokštan prie Cen
tral Park West ir 76th St. ir 
nuvertė vieną iš keturių bonių.

Trečiadienį vėl bus surenka
ma popiera. Prašo išnešti laik
raštinę popiera atskirai 

i žurnalinės ir surištą, kad 
išnešiotų vėjai. Popieros 
plaišos taipgi svarbu, tik 
neturi būti sumaišytos

nuo
ne-

JOS 
su 

šiukšlėmis, bet surištos atski
rai ar sukimštos maišelyje. Su
maišyta su šiukšlėmis, suterš
ta popiera yra pražuvusi po
piera.

<
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PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame, kad su 1 

diena balandžio (April. 1st), 
šių metų, Laisvės kaina už pa
vienes kopijas, ant news stan
dų, yra pakeliama nuo 3c iki 
5c kopijai.

Teisme Rodė, Kaip Jie 
Varžęsi Šautuvu

Staten Island teismabutyje, 
kur teisiamas pajūrio sargy
bos leitenantas Adam Rother, 
įkaltinimu nušovus savo meilu
žę Ritą Costello, Rother buvo 
pašauktas parodyti, kaip vis
kas atsitikę jam su meiluže 
važiuojant mirties taksej.

Rother tikrino, kad jinai 
pirma paėmus jo pištalietą, jis 
pagavęs jos ranką abiem ran
komis ir besivaržant pištalie- 
tas iššovęs esant atsuktu i mer
giną ir taip ją peršovęs. Ta
čiau jam pabaigus parodymą, 
Rother’ui buvo paduotas piš- 
talietas, žinoma, neužtaisytas 
ir paliepta iššauti 6 kartus (su 
tiek šūvių buvo mergina per
šauta). Rother lengvai suklik- 
sėjo 6 kartus, bet kada pro
kuroras savo ranka suėmė Ro
th er’o ranką ir pištalietą, Ro
ther negalėjo nei sykio suklik- 
sėti. Tuomi norėta parodyti, 
kad mergina Rother’io aiški
namu būdu negalėjo iššauti.

Paveikslas iš filmos 
“Shine On Harvest 
Moon,” su Ann Sheridan, 
Dennis Morgan ir Irene 
Manning vadovaujančiose 
rolėse, dabar Strand Te
atre, Broadway ir 47th St.

Miesto darbininkai, 25,000, 
pasirašė peticijas prašant pa
kelti algas $400 per metus.

J?

wk
Jūsų Valentine kas tre

čiadienio vakaro 8:30, Mu
tual radio ryšiais. Lina Ro- 
may šioje pozoje atrodo 
taip maloni, kaip girdisi 
jos dainos.

Pirmą dieną po pakėlimo 
pašto kainų, daugelis orlaivi- 
nių siuntinių rasta nedamokė- 
tais, laiškai išsiųsta su 6 cen
tų stampa, vieton 8. Turintieji 
atgalinius antrašus laiškai grą
žinami siuntėjams damokėji- 
mui skirtumo.

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.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos KaJmos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR AL IN®) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Anglies trokas užmušė trafi- 
ko policistą prie Madison Ave. 
ir 34th St. ‘

reikalavimus, 
būti 280,000 

negu buvo

mūsų 
mieste 
daugiau
pirm Perlų Uosto, kaip skel
bia Planavimo Sąjunga. To
kios išvados prieita po studi
javimo ekonominių posūkių ir 
prospektų per 14 mėnesių.

aprūpinti pokarinius 
miesto 
turėsią

darbų,

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

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST 

Prie R.K.O. Republic Teatro

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

282 Union Avė.
BROOKLYN

Tel. Stagg 2-2173

L F'ii' Wk

All Lady Crosby 
ensembles in pre- 

. sentation, boxes.

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

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

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

□ LIETUVIŠKAS KABARETAS
" O STANLEY MISIŪNAS

/ liZ-Ml SAVININKAS

Reikėsią 280,000 
Daugiau Darbą

.1. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

iamond pair

O,A1 pare

CO'?
Eight Ave. subway trauki

nys iškirto savo keleiviams 
naują triksą pereito antradie- 
dienio rytą — keliose stotyse 
neatsidarė durys ir pravažia
vimu savo stočių daugelis pa
vėlavo į darbą.

Asmenini
RUSS MORGAN 

ir jo orkestrą
BORAH 

MINEVITCH’S 
HARMONICA 

RASCALS
Barbara Blaine 

vai. ryt®

ANN SHERIDAN
DENNIS MORGAN

JACK CARSON 
IRENE MANNING

vaidina Warners
“SHINE ON 
HARVEST 

MOON”
Atdara nuo 9

STRAND Broadway & 47th 
PIRKITE BONUS!

PASKUTINIS RODYMAS 12 NAKTĮ 
HUMPHREY

BOGART 
Warner Bros, perstatyme

PASSAGE TO
MARSAILLE 

44c iki 12 Dien« 
HOLLYWOOD “T'™'AY

Atdara 10 vaL ryta—Nuolatiniai

DIAMOND ENSEMBLE
”’5T Hes Heart

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DĖTAM.

NO. 070 Bolb į or
Lady Crosby 
Matched 14K gold
rings, intricately
fashioned in ro
mantic designs..
Lovely. Weekly Terms

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

ATDARA VAKARAIS

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI ir ki
tos Mėšlažarnūs 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 62.

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

(Įsist. 28 m.)

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

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612




