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Prezidentų Nelaimės. 
Ginčai su Popiežiumi. 
Vajus, Kuris Sunkiai Ėj 
Ilgas, Sunkus Laukimas. 
Sulauksime, Ateis. . .

Rašo A. BIMBA

o.

Mūsų prezidentas nesvei- 
kuoja. Išvyko į pietus ant po
ros savaičių sveikatą taisyti. 
Prikibęs šaltis nepaleidžia.

Visa Amerika vėlina mūsų 
didžiojo krašto didžiajam pre
zidentui greito pasveikimo ir 
stiprios sveikatos.

Atsakomybė ant jo pečių 
gula baisiai didelė ir sunki— 
tokia, kokios joks kitas žmo
gus Amerikoje neturi nešti. 
Tiktai nepaprastai tvirtos svei
katos žmogus gali atlaikyti. 
Iki šiol Rooseveltas pasirodė 
tuo tikru drūtuoliu!

Meksikoje pakėlė galvą na
cių agentai. Prieš kelias die
nas vienas niekšas paleido 
kulką į prezidentą Camacho. 
Laimė, kad nepataikė į širdį.

Meksikos valdžia turės kie
čiau paimti Hitlerio ir Franco 
pasekėjus. Jų ten esama daug. 
Jie planavo liberališką prezi
dentą nudėti ir pastatyti savo 
žmogų. Planai neišdegė, dabar 
gal gaus patys skaudžiai muš
ti!

Katalikų popiežius vadinasi 
vieninteliu Kristaus atstovu-vi- 
karu ant žemės. Prieš tai pa
kėlė balsą rusų bažnyčios gal
va — patriarchas. Jam prita
rė anglų bažnyčios Yorko ar- 
chivyskūpas. Jie teigia, kad 
popiežius nėra aukštesnis už 
kitas krikščioniškų bažnyčių 
galvas.

Po šio karo gal ir bažnyčių 
galvos turės susilyginti. Ro
mos popiežiaus savinimasis 
vienintelio Kristaus atstovo 
vietos erzina kitų krikščioniš
kų bažnyčių pasekėjus ir labai 
atsiduoda fašizmu.

Hitleris norėjo būti viso 
svieto svietišku valdonu, o Ro
mos popiežius uzurpuoja sos
tą dvasiško valdono. Labai di
delis panašumas.

Mums, bedieviams, žinoma, 
nėra reikalo kištis į bažnyčių 
vaidus. Mums jos visos vieno
dos ir visos lygiai nereikalin
gos.

Reikia pripažinti, kad šie
met Raudonojo Kryžiaus va-i 
jus ėjosi gana sunkiai. New 
Yorke dar ir dabar kvota neiš
pildyta. Sakoma, dar vis trūks
ta keleto milionų dolerių.

žinoma, šiemet tikslas buvo j 
labai aukštas. Du šimtai milio
nų dolerių yra labai didelė su
ma. Vienok Raudonojo Kry
žiaus pareigos tokios didelės ir 
garbingos, jog Amerikos žmo
nės turėjo gausiau ir nuošir
džiau atsiliepti.

----
Visa žmonija nekantriai j 

laukia Amerikos ir Anglijos 
jėgų įsiveržimo Europon. Ta
sai laukimas pradeda atsiliep
ti ant žmonių nervų.

Dabar, kai Raudonoji Ar
mija taip puikiai pliekia hitle
rinius barbarus, atrodo, smar
kus jiems smūgis iš vakarų 
juos greitai pribaigtų. Bet an
trojo fronto vis dar nėra. . .

Mes lietuviai turime dar ki
tą didelį laukimą. Mes laukia
me Raudonosios Armijos pasi
judinimo linkui Lietuvos.

Kada ji ten vėl patrauks? 
Kada Lietuva bus išlaisvinta iš 
nacių vergijos? Kada Lietuvos 
laisvės vėliava vėl plevėsuos 
Vilniuje, Kaune ir visoje Lie
tuvoje ?

Sulauksime. Neužilgo turės 
būti atidarytas antras frontas. 
Neužilgo Raudonoji Armija 
pasijudins linkui Baltijos. Ne
užilgo Lietuva bus išlaisvinta.

Tuo tarpu dirbkime dau-
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Daug Turės Pasiaukot 
Amerikos Lakūnai, 

Sako Eisenhower
Anglija.— Generolas Ei

senhower, vyriausias anglų- 
amerikiečių komanduotojas, 
kalbėdamas vienai Ameri
kos lakūnų grupei, sakė, 
kad neužilgo amerikiečiai 
ore turės veikti nuo aušros 
iki sutemos. Jie turės taip 
nuolat kovoti, jog per išti
sas savaites negaus progos 
įvalias išmiegot ar paval-

London, bal. 12. — Praei
tą naktį būriai Anglijos 
bombanešių pleškino Ache- 
ną, anglies ir metalų pra
monės centrą ir geležinke
lių mazgą, vakarinėje Vo
kietijoje, ir vėl atakavo 

t . Hanoverį ir kitus karo pra-
gyt. Bet jie nušluos Vokie- monės miestus vidurinėje ir 
tijos lėktuvus nuo padan-į vakarinėje to krašto daly- 
gių, pareiškė Eisenhower, se. Taigi jau penktą dieną 
O gen. Doolittle sakė, jog pagrečiui talkininkai iš oro 
Amerikos lakūnai vaidina daugmeniškai 
svarbų vaidmenį būsimam kietijai.
nacių sutriuškinimui. Berlyno radijas, šiuos žo- 
• y .t .. . !džius berašant, skelbia, jogUrmu Naikina Na- v6> .A™rik.°s bei Anginos orlaiviai skrenda ardyt 

miestus pietinėje ir vakari
nėje Vokietijoje.

Antradienį apie 2,000 A- 
merikos bombanešių ir len
gvųjų lėktuvų sprogdino ir 
degino Vokietijos orlaivių 
fabrikus Ošerslebene ir 
Bernburge ir įvairias kari
nes dirbyklas Rostocke ir

cius Tarp vandeny j į 
Pietus nuo Odessos

London, bal. 12. — Gen. 
Malinovskio raudonarmie
čiai ir jų lakūnai neatlai- 
džiai naikina bėgančius su
mišime vokiečius ir rumu
nus siaurame kampe į pie
tų vakarus nuo atvaduotos 
Odessos.

Tame kampe, tarp Juodo
sios Jūros ir jos šakos Li- 
mano, daugelis vokiečių iš
tisais junginiais sudėjo 
ginklus ir pasidavė nelais
vėn. Sovietai pagrobė dide
lį skaičių priešų kanuolių ir 
trokų.

Hitlerininkų likučiai sten
giasi pasiekti Ovidiopolio 
uostą ir iš jo laivais ištruk
ti per tą jūros šaką. Bet 
raudonarmiečiai jau visai 
arti Ovidiopolio, ir Sovietų 
kanuolės ir bombanešiai 
faktinai užkerta hitlerinin
kam pasprukimą per Ovi- 
diopolį.

Binghamton, N. Y.—Mirė 
L. Tvarijonas

Laisves Administracijai 
trečiadienio ryte telefonu 
pranešė draugė P. Jasilio- 
nienė, kad 7 vai. ryto mirė 
Leonas Tvarijonas. Jo kū
nas bus pašarvuotas na
muose, 45 Orton Ave. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio 15 d. Velionis pa
liko nuliūdime našlę Adelę.

Jis buvo narys ALDLD ir 
LDS kuopų, Laisvės skai
tytojas ir rėmėjas. Kituose 
Laisvės numeriuose bus pa
duota daugiau informaci
jų apie jį.

giau ir smarkiau suteikimui 
Lietuvos žmonėms pagelbos.

Lai visur tuojau susiorgani
zuoja Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto skyriai!

Lai visur prasideda smar
kiausias rinkimas visokios Lie
tuvos žmonėms pagelbos!

Talkininkai Sunaikino
Vokietijos Lėktuvus, o 

Savo Nustojo 82-jų

126

smogia Vo-

CECHŲ GENEROLAS SVEI
KINA RAUDONARMIEČIUS.

TAUTOS LAISVINTOMS
London. — čechoslovakų 

generolas Gelionor Piek, 
per radiją pareiškė, jog 
Raudonoji Armija “pirmu
tinė iš visų mūsų talkinin
kų atvyko mūs laisvinti nuo 
vokiečių - pavergėjų.”

Gen. Piek, karinės čecho
slovakų misijos galva Mas
kvoj, sakė:

“Mes tapome tikrais kai-

Italijos Karalius Žada 
Pasitraukti, kai Talki

ninkai Užims Romą
Neapolis, bal. 12. — Ita

lijos karalius Viktoras Em- 
manuelis žadėjo pasitraukt 
nuo sosto, kai tik anglai- 
amerikiečiai užims Romą. 
Tada jis pavešiąs visas ka
rališkas teises savo sūnui 
Humbertui, kaipo valsty
bės generolui leitenantui.

KARO TARNYBOS ATIDE 
JIMAI IR NEAIŠKUMAI

Washington. — Vyriau
sias rekrutavimo direkto
rius, gen. Hershey įsakė ati- 
dėt kariuomenėn šaukimą 
kai kurių vyrų žemiau 26 
metų amžiaus iš sekamų 
darbų bei tarnybų:

Gumos (robo) dirbimo į- 
staiga; pagalbiniai darbai 
dėlei armijos, tam tikri dar
bai laivynui, tarnybai Kari
nės Gamybos Taryboj, Ma- 
rininkystės komisijoj, Žiba-

BaltijosArnimswalde, arti 
Jūros.

Naktį iš pirmadienio į 
antradienį apie pusantro 
tūkstančio Anglijos bomba- 
nešių ir lėktuvų kovotojų 
triuškino vokiečių naudoja
mus geležinkelių centrus ir 
fabrikus Franci jo j, Belgijoj 
ir Ruhr krašte ir Hanove- 
ryj, Vokietijoj. Per naktį 
jie numetė daugiau kaip 
4,000 tonų sprogstamųjų ir 
gaisrinių bombų.

Šiais dviem žygiais ame
rikiečiai ir anglai sunaiki
no 126 vokiečių lėktuvus. 
Amerikiečiai neteko 64 
bombanešių ir 16 lengvųjų 
lėktuvų. Anglai nustojo 22 
lėktuvų.

Maskva. — Sovietines jė
gos visuose frontuose bal. 
10 d. sunaikino bei iš vei
kimo išmušė 93 vokiečių 
tankus ir nušovė 61 jų lėk- 

mynais su Sovietų Sąjun
ga; ir aš manau, kad jau 
niekas niekados neperskirs 
mūsų.”
ČECHOSLOVAKŲ BRI
GADA KARPATUOSE 
Maskva. — čechoslovakų 

brigada, komanduojama sa
vo generolo Liudviko Svo- 
bodos, iškėlė čechijos vėlia
vą virš Karpatų kalnų, ši 
tautinė jų brigada kovoja 
kaipo Ukrainos Pirmosios 
armijos junginys, bendroje 
maršalo Žukovo komandoje.

Tie čechoslovakai Karpa
tų kalnyne, drauge su sovie
tiniais kariais, šturmavo 
stipriuosius vokiečių ir 
vengrų punktus ir prasiver
žė į priešų užnugarę.

Maskva dar nepatvirtina 
cechų pranešimo, kad jau 
atvaduotas Jasinos mieste
lis Čechoslovakijoj, penkios 
mylios nuo rubežiaus.

lo Administracijoj, Trans
porto (Važiuotės) Įstaigoj, 
Karinių Susisiekimų Įstai
goj, Maisto Administracijoj, 
Žuvyklų Tvarkymo Įstaigoj, 
ir taipgi kol kas nedraftuot 
kai kurių minimo amžiaus 
angliakasių ir studentų.

Tuo tarpu New Yorko re
krutavimo direktorius pulk. 
McDermott laikinai^ su
stabdė šaukimą kariuome
nėn visų vyrų, turinčių 26

Nusigandęs Hitleris 
Susišaukė Savo

Pastumdėlius
Berne, šveic. — čionaiti- 

nė spauda rašo, kad Hitle
ris sušaukė J savo užlandą 
Berchtesgadene Japonijos 
ambasadorių, Mussolinį, Ru
munijos premjerą Antones
cu, Norvegijos Vidkuną 
Quisling^, Vichy Franci jos 
P. Lavalį ir kitus nacių pa
stumdėlius. Hitleris teira

vosi, kiek dar daugiau tų 
kraštų žmonių galima su
mobilizuoti karui prieš tal
kininkus. O japonų ambasa
doriui jis stačiai pastatęs 
klausimą: kuom Japonija 
galėtų dabar padėti Vokie
tijai (prieš Sovietus) ?

Lenkų Vadai Pripa
žįsta Išsišokimus

Prieš Žydus Karius
Lortdon. — Emigracinės 

lenkų valdžios komisija pri
pažino, jog lenkų armijoj 
“tam tikruose atsitikimuose 
buvo skriaudų prieš žydų 
karius, ypač klausime jų 
skyrimo į oficieriu mokyk
las.”

Tomas Dribergas ir kiti 
Anglijos seimo atstovai pla
čiai nurodė lenkų išsišoki
mus prieš žydus, tarnau
jančius lenkų kariuomenė
je.

Tūkstančiai žydų karei
vių todėl prašė perkelt juos 
j Sovietų bei Anglijos armi
ją. Viename atsitikime 100 
žydų kareivių pasitraukė iš 
lenkų armijos sausio mėne
sį ii’ maršavo Londonan 
protestuoti.

Lenku karo ministerio 
Marijono Kukelio paskirta 
komisija žada bausti už sa
vo tautiečių smurtą prieš 
žydus karius. Iš antros pu
sės, gen.. Sosnkovskis, vy
riausias lenkų komandie- 
rius aštriai smerkia kaipo 
“dezertyrus” tuos žydus, 
kurie, nepakęsdami lenkų 
skriaudų, stengiasi pasiša
linti iš lenkų armijos. Jis 
grasina juos griežtai baus
ti.

Cassino srityj atmuštos 
mažos nacių atakos.

Chinai Barnioj atėmė 
japonų Wakawngą.
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metus amžiaus ar daugiau, 
nežiūrint, kokiuose užsiė
mimuose jie dirbtų ar tar
nautų.

Jų rekrutavimas čia ati
dėtas, iki paaiškės įvairūs 
patvarkymai iš Washingto- 
no. Juose esą prieštaravi
mų. Kai kas teigė, kad to
kių vyrų draftavimas New 
Yorko apygardoj būsiąs su
spenduotas iki trijų mėne
sių- .

Sovietai Krymo Pussalyje 
Užėmė 90 Vietovių; Gręsia 

Siųstais 110,000 Priešų
London, bal. 12. — Sovie

tų kariumenė Krymo pus
salyje, komanduojama ge
nerolo Tolbuchino, nužy
giavo pirmyn daugiau kaip 
37 mylias į pietus nuo Pe- 
rekopo; atėmė iš vokiečių 
Džankoj miestą, svarbiau
sią Krymo geležinkelių 
kryžkelę, ir atvadavo dar 
50 gyvenamųjų vietų šioje 
srityje. — Perekopas yra 
keleto mylių pločio žemės 
kaklas tarp pietinės Ukrai
nos ir Krymo pussalio ir 
tarp Juodosios ir Azovo Jū-

Šiauriniame Krymo kam
pe taipgi atimta iš hitleri
ninkų šios 4 geležinkelių 
stotys: Čirik, Bogemka, 
Džimbuluk ir Čongar. Su
imta daug vokiečių, rumu
nų ir jų ginklų.

Kita sovietinė armija, ko- 
manoj generolo Andriaus 
Jeremenko, prasiveržė iš 

RAUDONARMIEČIAI ŠLUOJA 
PRIEŠUS RUMUNIJOS IR 
MOLDAVIJOS FRONTUOSE

London, bal. 12.— Rumu-’dar iš šimto gyvenamųjų 
nijos fronte Antroji Ukrai- vietų. Užimdami Kristesni 
nos armija, komanduojama geležinkelio stotį, raudon- 
maršalo Konevo, perėjo per armiečiai pagrobė šešis 
Siret upę ir atėmė iš hitle- garvežius ir apie 400 vago- 
rininkų Paskani, svarbų nų. 
geležinkelių centrą, 40 my- ! Moldavijos Sovietų Res- 

j raudonarmiečiai, 
tarp kitko, atvadavo aps
kričio miestą Slobodzeją- 
Moldavanskają ir atakuoja 
vokiečius jau pačiuose prie
miesčiuose Tiraspolio, maz
go geležinkelių, einančių į 
Kišiniovą, Moldavijos did
miestį, ir į miestus prie Du
nojaus žiočių. Tiraspol taip 
pat yra Dniestro upės uos
tas.

Rumunijoj raudonarmie
čiai, persigrūmę per Siret 
upę, sunaikino 4,000 priešų 
ir į pietus nuo savo užimto 
Botosani miesto pagrobė 
virš 300 vagonų su viso
kiais kariniais kroviniais ir 
24 kanuolės.

lių į vakarus nuo Jassy, ge-! publikoj 
ležinkelių mazgo. Šiame tarp kit
fronte per dieną buvo iš
mušti vokiečiai ir rumunai

Franc. Komunistai Pei
kia Vaidus dėl Gen.
Giraudo ir de Gaulle
Alžyras, bal. 11. — Val

dinis Francūzų Komitetas 
Tautai Laisvinti susirinko, 
sakoma, persvarstyti pir
mesni jį savo tarimą, kur 
buvo nuspręsta pašalinti 
gen. Henri G. Giraudą kai
po vyriausią komandierių, 
jo vieton paskirti gen. de 
Gaulle, komiteto pirminin
ką, o gen. Giraudą palikti 
tiktai generaliu armijos in
spektorium.

Gen. Giraud nesutiko su 
tuom pakeitimu.

Du komunistai komiteto 
nariai iš karto balsavo už 
pakeitimą tik todėl, kad 
jiedu manė, jog gen. Giraud 
sutinka su tuom. Bet kai 
pasirodė, kad jis nesutinka, 
tai šiedu komunistai - ko
misarai nupeikė tarimą, 
kuriuom Giraud pašalina
mas iš vyriausios koman
dos. Komunistai sako, rei
kėjo žiūrėti tautinės vieny
bės ir vengti politinių ki- 
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vakarinio Kaukazo per 
Kerčo Sąsiaurį, penketo 
mylių jūros rankovę, į ry
tinį Krymo pussalio kam
pą; šturmu užėmė Kerčo 
miestą, drūtąją nacių tvir
tumą, ir atgirebė dar 40 
gyvenamųjų punktų. Čia 
raudonarmiečiai per dieną 
nubloškė priešus 20 mylių 
atgal.

Maršalo Stalino įsakymu, 
Maskva du kartu mušė po 
20 salvių šūvių iš 224 ka
nuolių, sveikindama tas 
raudonarmiečių pergales 

dviejuose Krymo frontuo
se.

Neoficialiai pranešimai 
teigia, jog Krymo pussaly- . 
je esą 110,000* iki 165,000 
vokiečių ir rumunų karių, o. 
jiem nelieka kitokio pabėgi* 
mo, kaip tik laivais į Ru
muniją. Bet Sovietų lėktų- . 
vai ir karo laivai pasiryžę 
nugramzdint bėga nčiuš 
Juodojoj Jūroj.

Jugoslavijos Partizanai
Užėmė Gradiną į

Maršalas Tito - Broz, Ju
goslavų partizanų vadas, 
pranešė, kad jie atėmė iš 
vokiečių Gradiną, svarbų 
miestą vidurinėje Jugosla
vijos dalyje.

Amerikiečiai užėmė dar 5 
saliukes Marshall salyne. 
---------- --------- ----------------- ■ 1 

virčų dėl tokių dalykų, kaip 
vyriausio komandienaus 
pakeitimas.
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Tasai Nelemtas Šūvis Meksikos 
Mieste...

Pastatytas saugoti prezidento palocių, 
Meksikos kariuomenės leitenantas, An
tonio Lama Rojas, kėsinosi nušauti tos 
šalies prezidentą Manuelį Avilą Cama
cho. Leit. Rojas paleido į prezidentą re
volverio šūvį, bet jis, šūvis, perėjo per 
prezidento kostiumą, o širdies nepatai
kė.

Suimtasis pasikėsintojas aiškinosi, 
būk jis bandęs prezidentą nušauti dėl to, 
kam šis ncleidžiąs leitenantui uniformo
je eiti į bažnyčią ir melstis!

Bet kiti daviniai parodo, kad Įeit. Ro
jas įtariamas turėjime tyšių su naciais, 
su fašistais.

Mes, žinoma, labiau linkę tikėti pasta
rajam aiškinimui — mes linkę tikėti 
Meksikos darbo unijų vadui, žymiajam 
Toledanui, kuris, pareiškęs prezidentui 
užuojautą, pasakė:

“Pasikėsinimas būdingai naciškas, pa
darytas prieš Meksikos demokratiją ir 
visų Amerikos kraštų demokratiją. 
Meksikos liaudis ne tik pasikėsinimą pa
smerkia, bet yra pasirengusi uoliai to
kiems dalykams kelią užirsti.”

Mes jau daug kartų esame pastebėję 
apie nesveikus reiškinius Meksikoje. Ten 
veikia t. v. sinarquistai, kurie yra nie
kas daugiau, kaip fašistai, pasivadinę 
“meksikietišku” vardu. Sinarquistai vei
kia išvien su Ispanijos fašistais, falan- 
gistais, ir su vokiškaisiais naciais. Ispa
nijos fašistai Meksikoje yra plačiai pra- 
plėtę savo pragaištingą veiklą. Kad ka
talikų dvasiškija prie to visko prisideda, 
netenka abejoti. Turime atsiminti, kad 
ir pačioje Ispanijoje ir Argentinoje ir 
kituose Lotynų kraštuose, daugelis auk
štų katalikų dvasiškių palaiko glaudžius 
ryšius su gengsteriu gen. Franco ir jam 
padeda visokiais būdais.

Šis pasikėsinimas prieš prez. Camacho 
turėtų išjudinti visus Meksikos demok
ratinio nusiteikimo žmones griežtesnei 
kovai prieš fašizmą. Reikia pradėti toji 
kova plačiu baru, uždaryti sinarquistu- 
teroristų organizaciją, išgaudyti viso
kius vokiškuosius nacius ir jų pritarė
jus.

Šūvis, paleistas į Meksikos prezidentą, 
privalo būti išgirstas ne tik toje šalyje, 
bet ir visose kitose Amerikos respubli
kose. Jis privalo suburti laisvę mylin
čiuosius žmones tautinėn vienybėn, kad 
būtų galima pasekmingiau mušti fašis
tus ne tik karo frontuose, bet ir už- 
frontyj.

UNITED
STATES

BONDS 
AND 

STAMPS

Roosevel- 
preziden-
Jeigu jis

Kas Gali Priversti Prezidentą 
Rooseveltą Kandidatuoti?

Šiuo metu, besiruošiant prezidentinių 
rinkimų kampanijai, nuolat ir nuolat ky
la klausimas: Ar prezidentas 
tas kandidatuos ketvirtajam 
tystės terminui (tarnystei)?
nekandidatuos, tai kas bus?

Prezidentas iki šiol dar nėra pareiš
kęs savo asmeninės nuomonės ir niekas 
nežino, ką jis tuo reikalu mano.

Tačiau atsiranda žmonių, — laikraš
tininkų ir visuomenininkų, — kurie į 
tuos klausimus jieško kitokio atsakymo. 
Jie mano ir skelbia, kad prezidento Roo
sevelto asmeninė nuomonė čia neturėtų 
vaidinti didelės rolės. Jie skelbia, kad

šiuo reikalu pati Amerikos visuomene 
privalo pirmiausiai pasisakyti. Jeigu ji 
mano, kad prezidento tarnyba yra gyvy
binis mūsų šalies reikalas, kad jis pri
valo kandidatuoti, tai jis, Rooseveltas, 
be abejo, kandidatuos. Bet jei jis nema
tys plataus visuomenėje noro, ūpo ir 
veiksmų, tuomet jis gali pasitraukti sau 
ramiai iš tarnybos, užleisdamas vietą ki
tam.

Aną dieną tuo reikalu išstojo su kalba 
(Detroite) Amerikos komunistų vadas, 
Earl Browderis. Browderis, aišku, yra 
griežtas Roosevelto kandidatavimo dar 
vienai tarnybai šalininkas. Browderio 
nuomone, šių metų prezidentiniai rinki
mai bus svarbesni, kaip buvo 1864 me
tais, kada prez. Lincolnas Civilio Karo 
metu buvo masių verčiamas ir kandida
tavo. Jei tuomet Lincolnas būtų pasi
traukęs, veikiausiai Civilis Karas būtų 
buvęs pralaimėtas ir tos pastangos, tas 
žmonių kraujo praliejimas karo fronte 
būtų nuėjęs niekais. %

Browderio kalba buvo įtin įdomi. Čia 
mes paduosim iš jos tą dalelę, kuri lie
čia prez. Roosevelto kandidatavimo ket
virtajai tarnybai klausimą. Browderis 
sakė:

“1944 m. Franklin D. Roosevelt stovi 
prieš tokį uždavinį, prieš kokį stovėjo 
Lincolnas.

“Šiuo laiku vyriausias klausimas yra 
tas, ar Rooseveltas priims nominaci
ją. Bet šito klausimo jis negali pats vie
nas išspręsti. Neigi jis gali j ieškoti no
minacijos, neigi, jei apsiims, jis gali ak
tyviai dalyvauti rinkimų kampanijoje. 
Jis neša ant savo pečių sunkiausias naš
tas, kokias bet kuris žmogus gali pakel
ti: jis yra vyriausias ginkluotųjų jėgų 
komandierius stipriausios pasaulyj ša
lies ir tas pareigas eina kruviniausio 
žmonijos istorijoje karo kritiškuoju mo
mentu...

“Pirmiau negu jis sutiks priimti nomi
naciją, jis privalo žinoti, kad šalis jo no
ri, ir kad žmonės jį išrinks be didelės 
agitacijos iš jo pusės, nes jis tai agitacijai 
negalės paaukoti laiko, negalės apleisti 
karinių pareigų. Jeigu jam reikės pa
čiam darbuotis, kad jis būtų nominuo
tas, tai jis neapsiims kandidatuoti. 1944 
m. Rooseveltas gali būti kandidatu tik 
tuomet, jei žmonės parodys jam, kad, 
anot posakio, “ne žmogus j ieško vibtos, 
bet vieta jieško žmogaus.”

Mes manome, kad šitie Browderio žo
džiai yra labai reikšmingi ir kiekvienam 
parodo, kaip mes turime žiūrėti į prezi
dentą Rooseveltą ir jo kandidatavimą 
ketvirtajai tarnybai.

Visur ir prie kiekvienos progos reikia 
nuolat organizuotai pasisakyti už tai, 
kad prezidentas Rooseveltas kandida
tuotų dar vienai prezidento tarnybai.

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas, 
įvykęs dar praeitų metų gruodžio 18-19 
dd. New Yorke, panašiai pasisakė. Vi
sokios lietuvių organizacijos ir draugijos 
bei kliubai gerai padarytų, jei tą klau
simą nuolat judintų.

Jis yra labai svarbus ne tik mūsų 
kraštui, bet ir visam laisvę ir taiką my
linčiajam pasauliui.

Paul Robesono Gimtadienis.
Sekamą sekmadienį žymusis Ameri

kos dainininkas ir scenos aktorius, Paul 
Robeson’as celebruos savo 46 metų am
žiaus sukaktį. Bet toji celebracija bus 
nepaprasta: ją rengia jam draugai ir 
prieteliai, kurių jis turi tūkstančius.

Dainininko gimtadienio minėjimas į- 
vyks didžiajame 17-th Regiment Armo
ry (34-th St. ir Park Ave., Ne,w Yorke), 
kuriame telpa apie 8,000 žmonių. Rengė
jai, kuriais yra Council of African Af
fairs organizacijos veikėjai, tikisi, kad 
ir toji vieta bus dar permaža.

Paul Robeson’as yra ne tik daininin
kas; jis šiandien žymiausias Amerikoje 
aktorius. Jis šiuo tarpu vaidina Šekspy
ro veikale “Othello”. Be to, jis yra vei
kėjas, — uolus kovotojas dėl negrų tei
sių; jis stambus visuomenininkas. Aps
kritai, tai plataus masto vyras, didelio 
talento žmogus.

Amerika šiandien tokių vyrų labai rei
kalinga.

Pramogoje, kaip skelbia spauda, da
lyvaus ne tik daug scenos ir filmų ar
tistų, rašytojų, dainininkų, visuomeni
ninkų, bet ir plačiosios darbininkų ma
sės,—negrų ir baltų.

Galima spėti, jog tai bus istorinė pra
moga, kokios dainininkas ir aktorius 
pilnai užsipelnė.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
PRETENDENTAS Į LIE
TUVOS DIKTATORIAUS 

SOSTĄ
Iš visko matyt, kad Ju

lius Smetona, sūnus užtroš- 
kusio Antano Smetonos, no
ri eiti tėvo kruvinomis pė
domis ir patekti į Lietuvos 
diktatoriaus sostą. Jis vi
sai * pamiršta net tą didelį 
pasauliui pažadėjimą, kurį 
yra padariusios Jungtinės 
Tautos, kad po karo nebe
bus fašistinių diktatorių. 
Šis karas padarys galą 
jiems visiems. Juo mažiau
sia diktatoriui įsigalėti 
progų bus Lietuvoje, kurios 
žmonės 1940 metais nusita
rė gyventi socialistiniu gy
venimu.

Tačiau, žinoma, tas nieko 
nereiškia Juliui Smetonai. 
Jis tiesiog veržiasi į vadus 
ir smetonininkų eilėse ima 
vadovybę. Jis žada sugrįžti 
Lietuvon ir ten padiktuoti, 
ką Lietuvos žmonės turi 
daryti. Ar tie žmonės jo 
klausys, ar ne, tai visai ki
tas dalykas.

Juliaus Smetonos misija 
šiuo tarpu tarpe Amerikos 
lietuvių yra tokia: patei
sinti smetoninį režimą Lie
tuvoje ir paskleisti kuodau- 
giausia hitlerinės propa
gandos. Jis, mat, irgi atbė
gęs per Berlyną su Hitle
rio palaiminimu. Jis negali 
to pamiršti ir stengiasi jam 
kaip nors už tą geraširdys
tę atsilyginti!

Tai aišku iš jo prakalbos, 
pasakytos Detroite balan
džio 2 dieną. Toje prakal
boje tas pikto fašistinio tė
vo fašistinis sūnus gailisi 
carų Rusijos. Ji buvusi 
daug geresnė už Sovietinę 
Sąjungą. Sako jis:

“Per pirmąjį Pasaulinį 
Karą Amerikos lietuviai sa
vo senosios tėvynės labui 
nuveikė labai daug. Tačiau 
ano meto Rusija vis dėlto 
buvo toli gražu ne tas, kuo 
dabar yra Sovietų Sąjun
ga. Carinė Rusija dar tebe
buvo krikščioniškos civili
zacijos šalis ir krikščioniš
kos doros principai, apskri
tai imant, ten buvo gerbia
mi. Todėl karui užėjus, ano 
meto rusai ne tik nepradėjo 
persekioti lietuvių, bet dar 
gerokai jiems padėjo...”

Dabar, pasak Smetonos, 
Sovietų Sąjunga tų “krikš
čioniškų doros principų” ne- 
bepripažįstanti. Kodėl? 
Nors Smetona nepasako, 
bet išvada aiški: todėl, kad 
ji taip be pasigailėjimo mu
ša Smetonos šeimos patro
ną Hitlerį ir hitlerininkus. 
Hitleris taipgi giriasi, kad 
jis gina krikščionybę nuo 
bolševizmo. Julius Smetona 
jam pritūravoja.

Vokiečių okupacija Pir
mojo Pasaulinio Karo metu 
irgi buvus beveik išgany
mas Lietuvai. Girdi:

hitlerinė Vokietija nebūtų 
nugalėta ir sumušta. Gir
di, “į ano karo pabaigą vis
kas kvepėjo idealizmu,” o 
dabar to nebesą. Hitlerio 
pastumdėlis Julius Smetona 
šaukia:

“Vokietijos nugalėjimas 
dar savaime neatneša lais
vės pavergtoms ir .kenčian
čioms tautoms, nes jos vie
tą taip ir tyko užimti bru
tali komunistinė Rusija.”

Visoje savo kalboje Sme
tona nei vienoj vietoje hit
lerinės Vokietijos nepava
dina “brutalia Vokietija.”

Anglija ir Amerika irgi 
parsidavusios Rusijai ir 
nuėjusios velniop! Smetona 
sako:

“...Atlanto Čarteris yra 
nenugalima kliūtis Rusijos

ir iš dalies Anglijos impe
rialistinei politikai, todėl 
pirmų pirmiausia jis apei
namas Rusijos ir iš dalies 
Anglijos. O kadangi Angli
ja ir Amerika pasekmin
gam karo vedimui Rusiją 
bent šiandien laiko būtinai 
reikalingu faktoriumi, tai 
ir jos šiandien yra lyg susi- 
gėdusios, kad sukurė tokį 
idealų aktą kaip Atlanto 
Čarteris. Ir logiška: kai 
vertinamas toks brutalios 
jėgos ir smurto faktorius, 
kokiu yra Rusija, idealiz
mui vietos būti negali. Tai- • 
gi bent šiandien Atlanto 
Čarteris net pagrindiniams 
jo signatoriams yra lyg žo
dis, kurį norėtų atšaukti, 
kurio gailisi, kad jis pasa
kytas...”

Tai šitaip atvirai Smeto
na varo hitlerinę propa
gandą prieš Jungtines Tau
tas ir jų karo tikslus.

Angly Kalboje Knygos ALDLD Nariams

įsivaizduoti, 
pir- 

vi-

“Tiesa, pradžioje vokie
čių okupacija ir ano karo 
inetu buvo labai sunki, bet 
vis dėlto lietuviškas kultū
rinis ir šelpimo darbas nei 
vienam momentui nebuvo 
sustabdytas. Centralin. Lie
tuvių Komitetas veikė ne
sustodamas visą laiką, o ka
rui artėjant į pabaigą, 1917 
metų rudenį, buvo sušauk
ta didžiulė koneferencija, 
kurioje dalyvavo virš 200 
atstovų iš visos Lietuvos. 
Ta konferencija, kaip žino
me, išrinko Tarybą iš 20 as
menų, kuri 1918 metų va
sario 16 dieną ir paskelbė 
Lietuvą nepriklausomą val
stybe. Ir visa tai dėjosi vo
kiečių okupacijoje.”

Bet šis fašisto šmotas ne
pasako, kad ta konferenci
ja buvo kaizerio globojama 
ir kad ta Taryba buvo kai
zerio paskirta prijungimui 
Lietuvos prie Vokietijos. 
Nepasako jis, kad tuos kai
zerio valdžios planus išblaš
kė didžioji rusų revoliuci
ja. Tą Smetona paslepia.

Julius Smetona sakosi ne
galįs ir nemanąs susikalbė
ti su komunistais. Bet jis 
norįs susikalbėti ir sudary
ti vienybę su broliais kata
likais ir socialistais. Tik, 
girdi, gaila, kad jie dar ne
susipranta ir jo ištiestos 
rankos negriebia. Sako 
Smetona:

“Nesunku
kad Lietuvos priešai, 
moję eilėje komunistai, 
saip kritikuoja ir šmeižia 
buvusį Lietuvos režimą ir 
santvarką, vadina lietuvius 
Hitlerio bernais ir fašis
tais... Bet kada bolševikų 
kalbą prisisavina lietuviai 
socialistai ir netgi kata
likai, kai ir jie tauti
ninkų valdymo laikotarpį, 
kuriuo Lietuva buvo pasie
kus didelės gerovės ir žy
dėjimo, ima garsinti buvus 
diktatoriniu - fašistiniu, 
pasidaro graudu, nes tai 
parodo, kad didelė Ameri
kos lietuvių visuomenės da
lis dar tebėra toli nuo tau
tinio subrendimo.”

Šis fašisto Smetonos buč
kis labai patiks Grigaičiui 
ir Šimučiui. Ir jie, perskai
tę šitą pamokslą, veikiausia 
taip pat susigraudins, kaip 
graudenasi Smetona. Kodėl 
jie nesusipranta? Kodėl jie 
“prisisavina bolševikų kal
bą” apie buvusį kruvinąjį 
fašistinį Smetonos režimą 
Lietuvoje? Turėtų jie atsi- 
palaidoti nuo bolševikų kal
bos, ir liautis Julių Smeto
ną graudinę.

Būdamas ištikimas savo 
pašauktai hitlerinei misijai, 
Julius Smetona reiškia pa
sibaisėjimo dėl Sovietų Są
jungos stiprybės. Jis visai 
atvirai išeina prieš visus šio 
karo tikslus. Jis negali pa
slėpti savo troškimo, kad

Šiemet, kaip ir kitais me
tais, Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariai, kurie ima 
anglų kalboj knygas, turi 
gera pasirinkimą. Štai koki 
setai gaunami:

Setas No. 1
Village in August by Tien 

Chun, apysaka iš kovų Chi- 
nijoj, labai įdomi. Knyga 
turi 314 puslapių, kaina 
$1.00.

No Quarter by Konstan
tin Simonov. Sovietų kore
spondento aprašymai iš 
Raudonosios Armijos kovų 
prieš budelius nacius. Kny
ga turi 232 puslapių, daug 
paveikslų, kaina jos $2.75.

Abi knygos kietais vir-

Abi knygos turi 430 pusla
pių, jų tikroji kaina $3.75.

Setas No. 4
War and Peace by N. 

Tolstoy, tai paskubusio ra
šytojo vienas iš garsiausių 
veikalų, parašytas iš Rusi
jos karo su Napoleonu. 
Knyga gražiai atspausta, 
turi 1,146 puslapius, kietais 
viršais, niekados nepasen- 
stanti.

The Baltic Riddle by Gre
gory Meiksins. Knyga ne
seniai iš spaudos, turi 280 
puslapių, jos kaina $3. Ją 
parašė žymus Latvijos pi
lietis, kuris dabar tarnauja 
Amerikos laivyne. Ji api
būdina Lietuvos, Latvijos,

šais, bendrai jų kaina $3.- Estijos ir Finliandijos pa-
dėtį.

Šią knygą galės gauti tik 
tie, kas prie duoklių dar

75, turi 546 puslapių.
Setas No. 2 __ ___________

Conceived in Liberty ar- primokės 50 centų, nes mes 
ba A Novel of Valley Forge pigiau negauname, kaip $2. 
by Howąrd Fast, tai apysa-, 
ka iš Amerikos revoliucijos 
kovų už laisvę. Knyga 
390 puslapių, kaina $2. 
tais viršais.

Orei, tai 92 puslapių 
šiura, kurioj aprašyta, kaip 
Raudonoji Armija sumušė 
nacius 1943 metais vasarą. 
Yra paveikslai maršalo 
Konevo, generol. Rokossov- 
skio, Vatutino, Sokolovs- 
kio, Popovo ir kitų. Kaina 
75 centai.

Setas turi 480 pusi., bend
ra jo kaina yra $2.75.

Setas No. 3.
On Top of the World by 

Lazar Brontman. Knyga 
turi 338 puslapių, kietais 
viršais, daug paveikslų ir 
žemlapių. Tai aprašymas, 
kaip Soviet. Sąjungos mok
slininkai užkariavo Šiaurių 
Polių, kaip ten gyveno, ką 
patyrė ir bendrai mokslinis 
veikalas apie šiaurius. Kai
na $3.

Orei, ta pati, kaip ir sete i 
No. 2.

turi
Kie-

bro-

Bendrai, anglų knygas 
gauna tik tie nariai, kurie 
moka $1.50 duoklių ir ne
ima lietuvių literatūros — 
knygų ir “Šviesos.” Kuo
pų valdybas prašome išsi
kirpti šį pranešimą, paro
dyti nariams, kurie ima an
glų knygas, taipgi ir jau
nuoliams ir juos pakalbinti 
į organizaciją, nes niekur 
jie negali taip pigiai gauti 
gerų knygų, kaip būdami 
ALDLD nariais. Būtų ge
rai, kad sekretoriai greitai 
praneštų, kokius setus jų 
nariai pasirinko, kad siųs
dami lietuvių kalboj knygas 
galėtume išsiųsti ir anglų 
kalboj knygas. Jeigu, kurios 
kuopos nepraneš, kokių 
knygų nariai nori, tai tada 
centras pasiųs pagal savo 
nuožiūrą.

D. M. šolomskas 
ALDLD CK Sekret.

Šypsenos
Draugijoj

— Ponia Slankiene, kaip 
.tamstai patinka ponia Pli- 
kienė?

— Nieko sau.
— O ponia Plaukienė?
— Irgi nieko sau!
— Ir ponia Sunkienė?
— Taip pat nieko sau!
— Na, tai su tamsta ne

galima rasti kalbos.

Sovietų saperiai naikina nacių paliktas minas. Jie turi dvigubas pareigas: eida
mi pirm Raudonosios Armijos paruošia kelią pirmiesiems kariuomenes būriams, o 
užpakalyje linijų apsaugo paskiausius atskirus būrius. (Federated Pictures radio
photo). k " \. A

Vadovaujamas Vaidmuo
— Valio! šaukia jaunas 

artistas. — Pagaliau, gavau 
vadovaujamą vaidmenį vai
dinti !

— Puiku, — taria žmona, 
—tai tu vaidinsi filmos did- 
vyrį?

— Ne, bet aš 
pranugarį, ant 
jos!

vesiu ku- 
kurio jis
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Povilas Rotomskis Sako: Po Karo Lietuva 
Bus Didesne ir Laimingesne

Philadelphia, Pa.

PIRMAS LIETUMS TA- 'yra pilnos tautinio pasidi- 
RYBŲ DIPLOMATIJOJ džiavimo!
Povilas Rotomskis jau Taip, šventa teisybė, 

tris kartus lankėsi Chica- VOKIEČIŲ ŽABANGOS 
g°j- Pereitą nedėldienį ji- ; Kalbėdamas apie Lietuvos 
sai kalbėjo Lietuvių Audi- partizanus, Povilas Rotom- 
torijoj Pergalės Konferen- s|qS stipriai pareiškia: Par
tijos sušauktam masiniame tizanai via patikimiausi 
susirinkime, kur surinkta Talkininkai Raudonajai Ar- 
ir priduota (prieš mitingą) 
apie tūkstantis dolerių lie
tuviams raudonarmiečiams 
ir civiliams.

Povilas Rotomskis—pir
mas lietuvis diplomatas Ta-

mijai. Partizanai, su visa 
Lietuvos liaudimi laukia 
tos valandos, kada jie gales 
susijungti su savo broliais, 
kovojančiais Raudonosios 
Armijos eilėse. (Publika

rybų. Sąjungoj. Jis eina pa- karštai ploja.)

žiuri
Žaizdos

pasilie-

reigas atašės prie SSSR 
Generalinio Konsulato New 
Yorke.

Kalba Povilas Rotomskis

Rotomskis toliau pereina 
prie nacių politinių šmuge
lių. 1918 metais vokiečiai 
sudarė smetoninę 
Dabar jie irgi

tarybą.
panašiai

kombinuoja. Matydami, kad 
Lietuvoj jiems neatsilaiky
ti, vokiečiai sudaro neva 
slaptą lietuvių komitetą, 
kuris tikrenybėje yra kubi- 
liūniškas komitetas.

Tas neva slaptas “komi
tetas,” kuriam vokiečiai pa
žadėjo Lietuvą, ir užsieny 
bando machinuoti, savo tin
klą regsti. Jo agentų, kaip 
sako Rotomskis, jau pasi
rodė Švedijoj, Portugalijoj, 
Argentinoj ir Jungtinėse 
Valstijose.

Povilas Rotomskis įspėja 
prieš tų ponelių žabangas ir 
machinacijas ir sarkastiš
kai pastebi, kad tiems po
neliams, to “komiteto” a- 
gentams teks labai nusivil
ti.

Lietuvą, sako Tarybų di- 
iplomatas, valdys tikri jos 
i šeimininkai, Lietuvos liau
dis, o ne vokiški emisarai ir 
i agentai!

Didelio entuziazmo suke
lia publikoje Povilo Ro- 

■tomskio žodžiai: Lietuvos 
išlaisvinimas nebetoli. Jis 
įvyks dar šiais metais!

Kalbėtojas sarkastiškai 
i pasijuokė iš tų skystai pro-

Jo kalboj nei krislo nervuo- 
tumo ar oratoriškų “trik- | 
sų”. Jo kalba graži ir tur
tinga, nauja bendrinė lietu
vių kalba, be žemaičiavimų, 
ar dzūkavimų ir be rytie
tiško akcento. Jo mintys ir 
palyginimai klojasi logiškoj 
vagoj.

Lietuva šis vadina miela 
tėviške ir didžiuojasi jos 
sūnų ir dukrų kova, ryž
tinga kova už laisvę.

Šis laikotarpis, sako Ro
tomskis, yra sunkiausias 
lietuvių tautos istorijoje. 
Jei hitlerininkai dar kelio
lika metų taip pašeiminin
kautų, kaip jie šeiminin
kauja nuo birželio 1941 me
tų, tai lietuvių tautą ištik
tų senovės prūsų likimas. I 
Lietuviai būt išnaikinti ar i 
germanizuoti.

Laimei lietuviai šioje ti
taniškoje kovoje ne vieni, 1 
pabrėžė Povilas Rotomskis. | 
Lietuvai padeda, už Lietu
vą galvą guldo dar penkio
lika tarybinių (sovietinių) 
respublikų. Ta didžioji ga
lybė “ritina” hitlerines gau
jas link Vokietijos tokiais i 
smūgiais, kad jiems nėra!, .... ...

ko. kad’lietuviai ginklu 
P J i rankoje pasipriešins Rau-

SSSR Generalinio Kon- jdonajai Armijai. Klausan- 
sulato atašė platėliau apsi- į ties tokių zaunų, susidaro 
stoja ties tomis kovomis, i įspūdis, būk lietuviai ka- 
kurias lietuviški Raudono- riauja ne prieš hitlerinin- 
sios Armijos daliniai, pe-jkus, ne prieš okupantus, 
reitą vasarą, vedė Oriolo 
fronte. Jie parodė geležinį 
ištvermingumą ir narsiau
sią patriotizmą. Lietuviai 
nukovė 15,000 hitlerininkų. 
Ir čia jis daro išvadą: Nuo 
Žalgirio laikų nėra buvę to
kių didelių mūšių, kur lie
tuviai būtų sunaikinę tiek 
mirtinų savo tautos prie
šų!

O kaip su partizanais? 
Jie taip pat divyriškai ko
voja. Širdį jaudinančias žo
džiais kalbėtojas primena 
Marytę Melnikaitę, Zarasų 
krašto mergaitę, kuri savo 
jaunystėj buvo piemenaitė. 

Kalbėtojas sumini dar 
kelis mūsų pasižymėjusių 
tautiečių vardus ir pareiš
kia, jog jis yra įsitikinęs, 
kad mūsų, lietuvių, širdys

ne prieš okupantus, 
bet rengiasi pulti Raudoną
ją Armiją.

Kas toms pasakoms tiki, 
tiems tikrai galvoje kelių 
šulų trūksta.

Čia kalbėtojas taria šir
dingą ačiū varde raudonar
miečių ir partizanų už do
vanas, pasiųstas iš Ameri
kos. Tame didžiame darbe, 
teikiant paramą saviš
kiams, gali sutilpti visi A- 
merikos lietuviai, be pa
žiūrų skirtumo — priduria.

Ant rytojaus po to nuo
širdaus šauksmo prie vieny
bės menševikų Naujienose 
pasirodė grėviškas kvatoji
mas tūlo skystapročio, gat
viniais žodžiais išplūdusio 
Povilą Rotomskį ir masinio 
susirinkimo rengėjus, žino
ma, nei vieno sakinio tas

BOSTON, MASS.
...... ■ . ■—— —...............................—-   .... Į .     / ■ .... — - 1- ■■ - . ■ ■

A DAI TA TL i 1050 Washington st.
AiuLlU ineat re™ boston, mass.

TIK VIENĄ DIENĄ BUS RODOMA

“Black Sea Fighters”
Sekmadienį, Baland.-April 16

Rodymas tęsis nuo 1 iki 10:30/P. M. 
Taipgi Bus Rodoma Kiti Trumpi ir Įdomūs Dalykai, 

Išversti iš Rusų i Anglų Kalbų. 
PAMATYKITE ŠIUOS GRAŽIUS PAVEIKSLUS. 

Po Pietų 12:30 P. M. iki 1 P. M. — 25c.
Vaikam 15c visą dieną—Prisiskaito Taksai

Laivyno kavalerija, vėliausi submarinai, moderniški-galingiausi nai- 
kintuviniai laivai daužo Hitlerio pasaulio užkariavimo svajones. Tai 
stebinanti Juodųjų Jūrų Sovietų laikų kova.

kimas ir Prakalbos Lietuvos 
Pagelbai

Balandžio (April) 16 d., 
1944, Philadelphijos Organi-Į 
zacijų - Draugijų Lietuvai Pa-

iš ilgokos Rotomskio kal
bos. Teisybės jie bijo, kaip 
ugnies. Žinoma, tas naujie- 
ninis grėva nei žodžiu ne
prisiminė, kad laike pra
kalbų surinkta ir prieš pra
kalbas priduota apie tūks
tantis dolerių!

LIETUVOS ATEITIS
Į Tarybų Lietuvos ateitį 

Povilas Rotomskis 
skaisčiomis akimis, 
bus užgydytos.

Jis sako: Lietuva
ka nepriklausoma valstybe 
didžioj šeimoj tarybinių 
respublikų. Jai užtikrinta 
teisė turėti savo tautinę 
armiją ir savarankiškai pa
laikyti santykius su užsie
niu, tai yra, steigti savo at
stovybes, konsulatus.

Susirinkusieji Liet. Audi
torijoj lietuviai džiaugs
mingai plojo, kuomet Gene
ralinio Konsulato atašė pa
reiškė : Lietuva bus dides
nė, stipresnė ir laiminges
nė... Tarybų Lietuvos vy-

atgavus visas lietuviškas

P. Rotomskis nenuginči
jamais daviniais priparodė, 
kaip silpna, bejėgė buvo 
Lietuva prie seno (smetoni
nio) režimo, kada Vokieti
jos atstovas Zechlinas Kau
ne buvo stipresnis negu vi
sa tautininkų valdžia. Vo
kiečiams grobiant Klaipėdą, 
nedrysta net protestuoti. 
Lenkijai svaidantis ultima
tumais, nei piršto nepakel
ta. Lietuva buvo vieniša ir 
silpna. I

Kas iš logiškai protau
jančių lietuvių nesutiks su 
Povilu Rotomskiu ?

Dabar ne taip. Lietuvai 
tapus tarybine, viskas pasi
keitė iš pamatų.

Mūsų seną gimtinę lau
kia skaisti ateitis!

Tuo ir baigiu savo rapor- 
tažą. Vilniškis.

So. Boston, Mass
Paremkime Harmonijos Grupę

So. Bostono ir apylinkės lie
tuviai esame skolingi Harmo
nijos Grupei, kuri daug mums 
tarnavo dailėj. Ta grupė mus 
linksmino dainuodama organi
zacijoms be jokio atlyginimo. 
Kada mes turėjome savo ra
dio, tai ši grupė didžiulę dalį 
programos išpildydavo. Taip
gi, kada tik yra kokis paren
gimas, bet kokiam tikslui su
kėlimui pinigų, tai mums dai
nuoja ši grupė.

Dabar Harmonijos Grupė 
rengia pirmą savo koncertą, 
sekmadienį, balandžio 16 d., 
3 vai. po pietų, didžiulėj Mu
nicipal Svetainėj, Broadway ir 
G St., So. Bostone. .

Koncertas bus labai gražus, 
nes Harmonijos Grupė deda 
visas pastangas, kad jį pada
rius įspūdingu. Dainuos Biru- 
ta Ramoškaitė iš New Yorko, 
šoks rusų šokikų grupė, daly
vaus Ignas Kubiliūnas, Rober
tas Niaūra, Harvey Davis (Ka
lakutas). Teko girdėti, kad 
mūsų Rožytė su Ig. Kubiliūnu 
mokinasi duetus. Bus ir kiti žy
mūs talentai. Prašome visus ir 
visas dalyvauti.

Senukas.

LONDONO SVEIKINI
MAS ODESSOS LAI

MĖJIMUI
London.— Pagerbti Rau

donajai Armijai už Odessos 
atvadavimą, Londono radi
jas grojo Sovietų Sąjungos 
himną, kurio muziką 
skleidė ir Amerikai ir 
tiem užsieniam.

K. Petrikienė

Teikimos Komitetas, 
prakalbas, Lietuvių 

Tautiškoje salėje, 928 E. Mo- 
yamensing Ave., Philadelphia, 
Pa. Pradžia 2-rą vai. po pietų. 

Kalbės advokatas Keistutis 
Michelsonas, pirmininkas Am.

gelbos 
rengia

K. Michelsonas

Komitetą dar prieš gegužės 1 
dieną: LPT Komitetas, 419 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

šią kvotą išpildysime tik 
tuomet, jei visi skubiai ir nuo
širdžiai, kaip reikia, imsimės 
darbo. Kad tai yra neapsako
mai svarbu Lietuvos žmonėms, 
apie tai netenka aiškinti. 
Fašistų sutrempta ir nualinta 
Lietuva daug pagelbos nuo 
mūsų tikisi ir dar daugiau ti
kėsis, kuomet raudonarmiečiai 
—Lietuvos kovūnai—ją išliuo- 
suos iš po hitlerizuotų kryžio
kų. Niekas mums neturi būti 
per brangu ir per sunku tei
kiant pagelbą nekaltai nuken- 
tūjusiems žmonėms. Ir kuomet 
žinome, jog tiems žmonėms 
pagelba reikalinga.

Ki kitas tuojautinis reika
las, kuris labai rūpina Lowel- 
lio ir Bostono apylinkes, tai 
du dideli parengimai šį sek
madienį — balandžio (April) 
16 dieną.-čia, tai jau per ne
apsižiūrėjimą abiejų kolonijų 
abu parengimai supuola tą pa
čią dieną ir tą pačią vai., — 
2-rą valandą. Gaila, kad taip 
įvyksta! Bet per vėlu apie tai 
dabar kalbėti.

Abu parengimai labai svar
būs ir abu reikia karštai rem
ti, nors ir teks mūsų spėkoms 
pasidalinti, kur kas dalyvaus, 
bet dalyvaukime visi ir visos, 
turėdami tą pačią ryžtingą 
dvasią ir linkėdami vieni ki
tiems gražiausio pasisekimo, 
žiūrėkime, kad nepasiliktų nie
kur tuščios vietos.

So. Bostono garsioji Harmo
nijos Grupe rengia labai pui
kų koncertą, Municipal Audi
tor! j ūme.
sieksite 
šaunųjį 
apskričio 
nai

Pittsburgho Žinios
Na’čajienė. J. T. Baltrušaitienė 
ir K. Levanavičius šiaip tary
bos nariai.

Kad visą veikimą palaikius 
gyvu, išrinkta 2 koresponden
tai, būtent: J. T. Baltrušaitie
nė ii’ J. D. Sliekas.

Kiti visi komiteto nariai, ku
rie neįeina i pildomąją tarybą, 
savo kolonijose privalo vesti 
Lietuvos žmonių pagelbos dar
bą.

Sekanti asmenys įeina į ko
mitetą: E. K. Sliekienė, Soho 
Pittsburgh, J. Miliauskas — 
McKees Rocks, Pa., J. Gata-

Protokolas Pittsburgho Lietu
vai Pagalbos Teikimo 

Konferencijos.
Konferencija atsibuvo kovo 

26 d., 1944 metais, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa.

Konferenciją atidarė J. Ur
bonas, kaip 2-rą vai. po pietų. 
Į mandatų sutvarkymo komisi
ją paskyrė V. Načayienę ir J. 
Gatavecką. Kol kom. tvarkė 
mandatus, pakviesti pakalbėti 
šie draugai: D. Lekavičius, J. 
Mažeika, J. Miliauskas ir J. 
D. Sliekas.

Mandatų kom. iššaukė dele
gatų bardus, kurių radosi 38. 
Konferencijai pirmininku iš
rinktas F. Rodgers, sekr. J. D.
Sliekas. Rezoliucijų komisija: J. 
J. Miliauskas, E. K. Sliekienė 
ir K. Kairys.

Pagal dienotvarkį sekė dis
kusijos: ką ir kaip dirbsime 

j Lietuvos žmonių pagelbai, kada 
Lietuva bus išlaisvinta. Po il
gų diskusijų paduota planas iš
rinkti iš kiekvienos .kolonijos— 
priemiesčių ir miestelių, kurie 
dalyvauja šioj konferencijoj po 
1 asmenį į komitetą, tas gi'ko
mitetas po konferencijos iš sa
vo tarpo išsirenka pildomąją 
tarybą iš 9 narių, kaip tai: 
Pirmininko, pirm, pagelbinin- 
ko, užrašų sekr., fin. sekr., ka- 
sieriaus ir 2 iždo globėjų. Į ta
rybą įėjo šie asmenys: Pirm. 
J. Urbonas, pirm. pag. J. Ma
žeika, užrašų sekr. E. K. Slie
kienė, fin, sekr. G. D. Lekavi
čius, kas. J. D. Sliekas, kasos 
globėjai: J. Gataveckas ir U.

veckas — Carnegie, Pa., G. D. 
Lekavičius — N. S. Pitts., Pa., 
A. Urbonienė—Braddock, Pa.,

D. Sliekas — Brentwood, 
Pa, J. Urbonas — S. S. Pitts.,
Pa., F. Rodgers — Soho Pitts., 
Pa., U. Načajienė—Treveskin,
Pa., D. Lekavičius ir K. Kai
rys — N. S. Pitts., Pa., J. Ma
žeika — Esplent, Pa., J. Do- 
cius — Courtney, Pa.

Iš kurių kolonijų atstovų 
konferencijoj nebuvo, kaip pa
vyzdžiui : Wilmerdingo, New 
Kensingtono, Washington©, 
Aliquippa, iCoal Centre, tai turi 
būt gauti žmonės, kurie turės 
imt atsakomybę ir sudaryt 
branduolius tenai. Kad darbas 
tuojaus būtų pradėtas, tai rei
kia pinigų, o jų nėra.

ALDLD 33 kp. delegatai pri
davė nuo savo kuopos tam tiks
lui auką $5.00, tuojaus ir,dele
gatai pradėjo nešti aukas: J. 
Gataveckas $5, A. Grigaitis $5, 

(Tąsa 4-me pusi.)

Demokratinių Lietuvių Tary
bos, pirmu sykiu Philadelphi- 
joje. Katrina, Petrikienė, žy

gini veikėja ir kalbėtoja. Abu 
iš Brooklyn, N. Y.

Broliai ir sesutės, lietuviai: 
Labai seniai mes turėjome pro
gą išgirsti tokius du gerus kal
bėtojus, kokius išgirsime ba
landžio 16 d. Jie mums nu
švies daug svarbių reikalų. 
Kaip toli Lietuvos išlaisvini
mas? Ką mes turime daryti, 
kad padėt Lietuvos žmonėms 
išsilaisvinti iš nacių vergijos? 
Ir įvairius kitus svarbius klau
simus mūsų kalbėtojai, Mi
chelsonas ir Petrikienė, pilnai 
nušvies.

Be to, šio susirinkimo tiks
las yra labai prakilnus — su
teikimas 
žmonėms I 
vaukite!

Ir tie, kurie nepa- 
Lo welly j rengiamą
bankietą LLD 7-to 
naudai, tai visi būti- 

dalyvaukite dainininkų
grupės gražiajame koncerte. 
Prisiminkite, kiek ši garsioji 
grupė yra daug pasitarnavusi 
lietuvių pažangai. Ji ir dau
giau pasitarnaus, kuomet galės 
gyvuoti ir praktikuoti dainavi
me.

Na, o Lowellio apylinkei 
teks pasitenkinti savo artimes
niais kaimynais. Mūsų kaimy
ninės keturios kolonijos šau
niai rengiasi dalyvauti Lietu
vių Literatūros Draugijos 7-to 
apskričio rengiamam bankiete, 
.kuris įvyks Lowellio Liet. Pil. 
Kliubo patalpose, 338 Central 
St., Haverhill. Nashua ir Law
rence jau gražiai prisirengę ir 
tik laukia tos dienos, kada vi
sų kelių galas susidurs Lowel- 
lyje.

O jeigu dar iš Hudson ar iš 
kur kitur pribus brangių sve
čių, tai tas tik priduos dau
giau smagumo ir naudos mūsų 
garsiajam apskričiui.

Čia susitiksime visi.
J. M. Karsonas.

Nepraleiskite Šiuo Būdu Taupymo 
Riebalų Gavimui Extra Punktu!

TAUPYKITE MftSOS ATMATAS, ANT STALO LIEKA
NAS ... visus tuos kavalkėlius riebalų, kuriuos palieka 
ant lėkščių valgytojai arba jūs atpjaunate nuo mūsos. Lai
kykite juos bliūde įdėję j šaldytuvą. Reikia tik pilno šaukš
to riebalų išdirbimui nuo rauplių vaksino 7.3 žmonių įčiepi- 
jimui!

IŠTIRPINKITE JUOS PEČIUJE. Kartą savaitėje, kuomet 
jūsų pečius užkuriamas valgių gaminimui, įdėkite tuos rie
balus j pečių ir tegul jie ištirpsta. Tuomet supilkite j ble- 
šinę su kitais riebalais. Atminkite, bile blcšinė bus gera. 
Kuomet blešinė prisipildo, skubiai nuneškite ją pas savo 
mėsininką ir gausite už ją 2 punktus mėsai pirkti ir po 4c 
už svarą riebalų. Pabandykite ir jūs kaip greitai galima 
šiuo būdu sutaupyti svarą riebalų! Pradėkite šiandien, juk 
neatsisakysite?

Užgyrė WFA, WPB ir OPA. Apmoka Industrija

pagelbės Lietuvos
Visi ir visos daly-

A. J. Smitas.

Lowell ir Boston, Mass

Vidutiniai Amerikos Bomba
nešiai Numetė 18,000 Tony 

Bamblį j Vokiečius
London. —Nuo praeito 

vidurvasario iki šiol viduti
niai Amerikos bombanešiai 
(neskaitant didžiųjų) pa
leido daugiau kaip 18,000 
tonų bombų į vokiečių nau- 
dojamas, lėktuvų aikštes, 
geležinkelių kiemus ir kitus 
karinius taikinius Franci- 
joj, Belgijoj, Holandijoj ir 
šiaurvakarinėj Vokietijoje. 
Tuo tarpu jie nušovė 43 iki 
619 nacių lėktuvų. Amerikie
čiai nustojo 43-jų vidutinių 
savo bombanešių, o tai yra 
mažiau kaip pusė procento 
šių bombanešių, kurie pa
darė 16,000 paskirų žygių 
prieš nacius.

SVEIKATA—TURTAS
i

Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS, — nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ir rūpinkis apie save. Tamstos pažystami 
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta iš skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTf. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostj ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu nori 
važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostinm. Kaina 1-oz. 
75 centai. 2-oz. — $1.00, 4 oz. — $2.00, 16 oz. — $5.00.

PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite _ 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: ,
Tai tik taip aplankysite tikrąjį I 
Dekens Ointment. ■

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums Šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

Mostis .... 1-oz 
Mostis ....2-oz.
Mostis .... 4-oz. 
Mostis .. 16-oz,

Apart visų pastovių svarbių 
darbų, kaip tai: Lietuvos žmo
nėms drapanų rinkimo ir ki
tokios pagalbos teikimo, mes 
dar turime visokių vajų, ku
riuose turime rūpintis ir labai 
kruopščiai darbuotis, kad vis
ką į laiką ir iki galui išpildyti.

Dabartiniame laike visa Bos
tono demokratinių # lietuvių 
apylinkė turi naują pasibrėži- 
mą, kuris iškilo So. Bostone 
balandžio 2 dieną, po atydaus 
išklausymo draugo Antano 
Bimbos išsamaus raporto iš 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto.

Priimtas pasiūlymaš, kad 
Naujojoj Anglijoj lietuviai su
darytų 500 pundelių šiame 
mėnesyje, ketvirtam siuntiniui 
dovanų Lietuvos žmonėms.

Tas darbas, žinoma, palies 
Mass., New Hampshire ir Mai
ne valstijų pažangiuosius lie
tuvius. Reikia skubiai veikti, 
kad sudaryti pundeliai pasiek-

Lietuvai Pagelbos Teikimo

Amerikos lakūnai vėl 
puolė japonus Ponape. •

DEKEN’S OINTMENT

tų

MostĮ.atneš Galingą

Deksnio
Deksnio
Deksnio
Deksnio

Galinga 
Galinga 
Galinga 
Galinga

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

Vardas ir pavardė
Gatvė ir numeris

pa- 
ki-

Vyrai, Moterys! Be Ūpo? 
Norite Naujo Gyvumo 21 iki 60 m.? 
Ar žinote, kodėl jūs jaučiatės iSsieikvoję, 
suvargę, be ūpo, su mažai gyvumo. Tūkstan
čiai nustebo atradę, kad jų silpnumai pareina 
vien ifi to, kad ji| kūnui trūksta geležies. 
Dar labiau jie buvo nustebinti pasekmėmis 
pasisinarkinimo Ostrex Tonic Tabletėlėmis. 
Ostrex turi thernpeutiškus kiekius geležies; 
prophylaktiškus kiekius vitamino BĮ, kalcijo. 
Taigi, jeigu ir jūs esate nusilpę, suvargę, su- 
glebę kaipo geležies trūkumo aukos, o norite 
naujo smarkumo, stiprumo ir gyvumo, Išban
dykite Ostrex jau šiandien. Pradiniai kiekiai 
lėfiuoia tiktai 3Bc! Gaunama visose vaistinėse.

Miestas ................................................................... Valstija ...........................

DEKEN’S OINTMENT p. o. box 666, Newark i, n,
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Pittsburgh, Pa.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

(Tąsa)
Nė gyvos dvasios gatvėje nebeliko. 

Sumuštieji ir sužeistieji, gelbėdami gy
vybę, patys šliaužė į šalį.

Tuoj paskui Mogelnickį fabrike atsi
rado Barankevičius ir miesto galva 
Sladkevičius. Iki šiol jie nedrįso pasiro
dyti.

Fabriko kieme stovėjo apie aštuonis 
šimtus darbininkų.

— Kodėl jūs neišleidote jų iš čia? — 
nesuprasdamas kreipėsi Edvardas į pod- 
poručikį Zajončkovskį, kurį čia Zarem
ba paliko atsargoje.

Podporučikis, dar visai vaikas, nemo
kamai keldamas ranka prie "kepurės, tei
sinosi:

— Taip ponas poručikas įsakė. Jis bi-
# jojo, kad jie nesusijungtų su anais.

— Irgi politikas! Fabrikų reikėjo pir
miausia išvalyti. O šiaip ten, gatvėje, 
manė, kad čia visus iškorę. Blogesnę 
provokacijų sunku buvo sugalvoti!—su
sierzinęs kalbėjo Mogelnickis, spausda
mas ranka advokatui ir cukraus fabri
kantui.

— Kas čia dabar dedasi? Juk tai mai
štas! Tam reikia padaryti galų! *

— Nesijaudinkite, pone Barankevi- 
čiau, — viskas, ko reikės, bus padaryta, 
—nuramino jį Edvardas.

* — Tačiau mano fabrikas užverstas 
cukriniais runkeliais. Jie supus! Aš ne
galiu leisti, kad fabrikas stovėtų... Kiek-

< viena diena man kaštuoja po kelis tūks
tančius, — susierzinęs kalbėjo Baranke
vičius.

Edvardui buvo šlykštus šis storulis, 
"apie kurio godumų buvo pasakojami 

anekdotai.
— Yra dalykų rimtesnių, negu cuk

riniai runkeliai, pone Barankevičiau. 
Pavlodzėje sukilimas. Chomliankoje ir 
Sosnovkoje sujudo kaimiečiai.

— O kaip mūsiškiai? — išsigandęs su
šuko podporučikis Zajončkovskis.

— Nesirūpinkite, podporučiki: pake
liui į miestų aš susitikau jūsų tėvų ir 
visų šeimų. Dabar jie pas mus. Visi 
sveiki ir gyvi.

< — Atleiskite, pone pulkininke...
’ — Nieko/aš suprantu jus.

— Paskui tie vokiečiai stotyje... Iš 
krautuvių ima viskų, kas tik į galva at-

1 eina, — įsikišo Sladkevičius.
Mogelnickis atsigręžė į jį ir tarė su 

neslepiamu nesiskaitymu:
— Aš manau, ponas Sladkevičius bus 

toks malonus ir neatsisakys nueiti pasi
kalbėti su šitais,—jis parodė darbinin
kus.

Į kiemų jau įjojo Vladislovas su būrio 
j dalimi. Kita dalis liko patruliuoti gat

vėse.
— Įsakymas įvykdytas, pone pulkinin

ke, — pranešė jis Edvardui, su ypatin- 
| gu malonumu pabrėždamas paskutiniuo

sius du žodžius.
Dėl sirenos staugimo Edvardas vos 

girdėjo. Vladislovas pasilenkė prie jo 
galvos. *$**«»/*?

— Imk būrį ir jok namo, čia apsieisi-

iššove.

me ir be tavęs,' o ten nieko nėra. Išstatyk 
sargybinius ir būk pasiruošęs. Palaikyk 
telefono ryšį su štabu. Na, dieve, pa
dėk !

Vladislovas pridėjo rankų prie kepu
rės ir pasuko arklį atgal. Pro vartus 
įjojo Zaremba su saviškiais.

— Pone Barankevičiau, eikite, nura
minkite savo žmonų. Tvarka atstatyta. 
Vakare atvažiuokite į mus, pasikalbėsi
me. O aš tuoj pradėsiu su šituo, — O aš 
tuoj pradėsiu su šituo, — ir Edvardas 
pasižiūrėjo į garo fontanų, kylantį iš 
katilinės stogo.

— Pone Zaremba, liepkite darbinin
kams palikti fabrikų. Vis tiek tos papū
gos niekas negirdi. Kad per dvidešimt 
minučių čia nė vieno neliktų... O mes ei
sim užkimšti gerklės tam gyvuliui.

Einant podporučikis Zajončkovskis ra
portavo Edvardui:

— Dabar jis, pone pulkininke, sulaikė 
garų. Matyti, jam-ten neliko kuo alsuo
ti. Mes buvome pradžiugę. Tačiau, kai li
pome prie langų, jis šūviu sužeidė viena 
kareivį... Matote, per pirmųjų atakų le
gionininkas, kurį jis užgavo akmeniu, 
numetė ten šautuvų. Jame buvo keturi 
šoviniai. Karabinas krisdamas
Vadinasi, liko trys. Dabar tas plėšikas 
iššovė. Vadinasi, du dar turi... Be to, 
kiekvienu metu jis gali paleisti į darbų 
žarnų. Ten jisai kaip tvirtovėje... Me
chanikas sako, kad garo pakaks dar ke
lioms valandoms.

— Pašaukite čia mechanikų.
SEPTINTASIS SKYRIUS

Vasilekas įsmuko į fabrikų su pirmų- 
j'a darbininkų grupe, atėjusia į darbų. 
Nors kažkas būtų, jis norėjo pirmutinis 
papasakoti broliui, kaip užmušė 
Seregų, jų kaimynų.

Net ir darbo metu Vasilekas 
smukdavo pas brolį, kaip žaltys 
šliauždamas tarp darbininkų, vengdamas 
susitikti su sargais. Dažnai ištisas pa
mainas jis išbūdavo su broliu katilinė
je, stengdamasis kuo nors padėti. Kros- 
niakuriai mylėjo tų žvitrų vaikų, greitai 
supratusį krosniakurių menų.

Karta jis net ponui Strumilui krito į 
akis, tačiau krosniakuriai užtarė, ir me
chanikas numojo ranka. Vaikas padėda
vo krosniakuriams iškrauti anglies' va
gonus, žinojo visus katilinės įėjimus ir 
išėjimus ir greitai susirado patogia an
ga, pro kurių įsmukdavo į katilinę, ap
lenkdamas visus durų kontrolierius. Jis 
įsėlindavo į anglių kiemų, įlįsdavo į pla
tų ventiliacijos vamzdį ir juo nusileis
davo į atmatų duobę, į kurių būdavo su
verčiamas sunaudotos anglies šlakas. 
Paskui geležine sija atropodavo ligi an
glių duobės, o iš ten, nuvertęs du tris 
gabalus antracito, patekdavo į katilinę, 
į išėmų, iš kurios imdavo anglis. Savo 
paslapties Vasilekas niekam neišdavė, 
net broliui. Jam būdavo malonu netikė
tai pasirodyti ir sukelti krosniakurių su
sižavėjimų tuo vikrumu, kuriuo pra- ‘ 
smukdavo pro durų kontrolierius.

__________________ (Bus daugiau)__________________

dėdę

p ra-'

SO. BOSTON, MASS. CLEVELAND, OHIO

G. Parčiauskas 
$2; Po $1: D. 
B. Urbonas, J.

J. Seneskis $2, 
$2, J. Kazmer 
P. Lekavičius, 
Kvederas, J. Urbonas, A. Pi
piras, J. D. Sliekas, F. Rodgers, 
J. Mažeika, J. Deimontas, J. 
Docius, K- Kairys, H. Bogužie- 
nė, U. Načajienė, M. Savukai- 
tienė, J. Purti.kas, J. Miliaus
kas ir P. Paulauskienė. Pasida
rė $40.

keturios rezoliuci- 
Jaimėjimo klausimu, 
rėmimo į preziden- 

žmonių šelpimo

NACIAI VISAIS GARAIS 
STATOSI SUBMARINUS 

Washington. — Per išti
sus paskutinius metus na
ciai visais garais statėsi 
submarinus, gal tikėdamiesi 
jais užkirst kelių anglų- 
amerikiečių laivams, kurie 
kels savo jėgas įsiveržimui 
antruoju frontu į> Vakarų 
Europų.

Raudonarmiečiai užmušė 
tūkstančius vokiečių ir ru
munų, sumišime bėgančių 
nuo Odessos.

PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Draug. Sąryšis rengia šo

kius su užkandžiais, 16 d. balandžio, 
Laisvės Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Pradžia 2:30 v. v. Malonė
kite dalyvauti, bus valgių ir gėrimų, 
taip pat turėsime gerą orkestrą šo
kiams. Bilietai 75c. Prašome nares 
ir narius dalyvauti, taipgi ir 
čius. (87-89)

svc-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. balandžio, 8 v. v., 735 Fair
mount Ave. — Sekretorė. (87-88)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. balandžio, 2 vai. dieną, Jaunų 
Vyrų Salėje, 407 Lafayette St. Visi 
nariai turėtumėt dalyvauti, nes yra 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi už
simokėkite 1944 m. duokles. — A. 
Jocis, rašt. (87-88)

KONCERTAS
RENGIA HARMONIJOS GRUPĖ

BIRfTA KAMOSKAITft, 
žymi (lain!ninkč.

Sekmadienį 
Balandžio 16 

3 vai. dienų

MUNICIPAL 
SALĖJE

Jau dabar yra du metai, 
kaip Merginų Kliubas darbuo
jasi dėl paramos kariaujančių 
vyrų. Visi žinote, kad kožną 
mėnesį siunčiame dovanų vi
siems, o tiems, kurie yra už 
marių, tai kas mėnesis pade
dame po dolerį ir kada susida
rys $18.75, tai jiems bus nu
pirkta po $25 vertės karo bo- 
ną.

PRAŠOME 
NESIVĖLUOTI

įžanga 75c ir $1.00

j PROGRAMĄ PILDYS: Į
i žymi dainininkė B.IRŪTA RAMOŠKA, IGNAS KUBILIŪ- į 
j NAS, ROBERTAS NIAUKA, ROŽĖ STRIPINIS, RUSŲ 
j ŠOKIKAI, VYRU KVARTETAS, MERGINU KVARTE- 
j 1 'AS, HARVEY R. DAVIES, pianistas ir ' į
i HARMONIJOS GRUPĖ. I

LjIKii.W.ii i .f ii.m'jL* rjj ''-r on ' i" ir m ■- ~i--------~~tth — "n~.o.—

Priimta 
jos: karo 
Roose vėl to 
tus, Lietuvos
klausimu ir užuojautos Lietu
vos partizanams ir visiems ko
votojams prieš hitlerininkus. 
Su tuo ib užsibaigė konferenci
ja kaip 6 vai. vakare.

Konf. pirm. F. Rodgers, 
sekr. J. D. Sliekas.

PER DIENĄ SUDAUŽĖ 
104 NACIŲ TANKUS

Maskva. — Sovietų jėgos 
įvairiuose frontuose bal. 8 
d. sunaikino bei iš veikimo 
išmušė 104 nacių tankus ir 
nušovė 71-nų jų lėktuvų.

Talkininkai ątremė 
nedideles nacių atakas 
Cassino ir Anzio.

dvi 
ties

BOSTON, MASS.
Sekmad., 16 d. balandžio, Munici

pal salėje, 3 vai. dieną rengiamas 
pirmutinis ir lab^i gražus Harmoni
jos Grupės koncertas. Išgirsite Bi- 
rutą Ramoškaitę; iš New Yorko. 
Vietiniai: Rožė Merkeliūtė (Stripi- 
nis), Ignas Kubiliūnas, Robertas 
Niaura, Rusų Šokikų Grupė, su jau
nuoliu šokiku ir pačią Harmonijos 
Grupę. Maloniai kviečia visus daly
vauti, — Rengimo Komisija. (87-88)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

jvyks balandžio 16 d., 11 vai. ryto. 
3014 Ycmans St. Malonėkite visi na
riai būt laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Nepamirškite užsi
mokėti 1944 m. duokles. — Sekr.

(86-88).

pa-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas jvyks 

16 d. balandžio, 2 vai. dieną, pas dd. 
Praleikus, 407 Electric St. Visi 
draugai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui. — 
Šlekaitis, sekr. (87-89)

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. ruošia gražų

rengimą, balandžio 16 d., Liet. Salė
je, 243 Front St., 3 vai. dieną. Bus 
rodoma krutamieji paveikslai KU
PROTAS OŽELIS, taipgi ir kiti 
gražūs paveikslai. Rodys filminin- 
kas Jurgis Klimas iš Brooklyn, 
N. Y. įžanga 50c. Kviečiame visus 
dalyvauti. (87-89)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas jvyks 

balandžio 16 d., 2 vai. dieną. Drg. 
O. šemberienės namuose, 15 Front 

j St. Draugai, kviečiame visus daly- 
1 vauti, atsiveskite ir nauju narių. 
Taipgi seni nariai užsimokėkite me
tines duokles, taipgi yra tokių už
duočių atlikti, kurias negalima ant 
toliau atidėti be susirinkimo, o su
sirinkimas vėliau negalima spręsti 
kaip greitai jvyks? — J. Ramanaus
kas, org. (87-89)

WORCESTER, MASS.
šeštadieni, balandžio 15-tą, įvyks 

socijalis vakaras naudai ilgai ser
gančio jaunuolio F. Traupio. Kvie
čiam skaitlingai dalyvauti ir suteik
ti paramą ir užuojautą nelaimės iš
tiktam jaunuoliui. Pradžia 7 vai. va
karo, Lietuvos Sūnų-Dukterų salėj, 
29 Endicott St. — S. (86-88)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi

tetas, susidedantis iš visos apylin
kės, Union County, rengia balių, ba
landžio 15 d., 408 Court St. Pradžia 
7:30 v. v. Kviečiame vietinius ir iš 
visos apylinkės dalyvauti šiame 
svarbiame parengime; būkite laiku. 
—Kom. (87-89)

NEBŪKITE NERVUOTI

SHENANDOAH, PA.
Demokratinių Lietuvių, vietinis 

skyrius rengia balių, šeštadienj, ba
landžio 15 d. Polish National Hali, 
kampas Lloyd ir Chestnut St. Pra
džia 7 v. v. Prašome vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius dalyvauti. Pelnas 
eis dėl išvalymo ir pasiuntimo su
rinktus drabužius. — Kom. (87-89)

1IARRISON-KEARNV, N. J.
ALDLD 136 kp. ruošia pasilinks

minimo popiet), balandžio 16 d., 2 
vai. dieną, Labor Lyceum salėje, 
15-17 Ann St., Harrisone. Duosime 
skanių valgių ir gėrimų, taipgi bus 
galima pasišokti. Pelno dalis bus 
skiriama Lietuviu Meno Sąjungai. 
Malonėkite dalyvauti, vietiniai ir iš 
apylinkės. —Kom. (87-89)

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO A I D I S O L tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoją rūkštis. Tamsono Aidisol 
tablctukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog virsmineti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio, maisto — paira 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tablctukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių. už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

Jš to matote, kad norint tą 
dapbą palaikyti, tai mums rei
kia pinigų, o darbas labai 
svarbus. Jau turėjome du pa
rengimus ir buvo pasekmingi. 
Turėjome ir bingo parę, kuri 
buvo pasekminga. Visiems ta
riame širdingai ačiū, kas rė
mė ir prašome remti ateityje.

Pinigais aukavo: Mr. Ma
jauskas $8 ir Mrs. Kreuger 
$1. Gėrimų aukavo: Ted Hale, 
Felicia Kaminsky, Mary And
rews ir Mr. Mažanskas. Val
gių aukavo: Mrs. Balchunas, 
Mrs. Cigas ir Mrs. Palton. Šir
dingai ačiū.

NATŪRAI 
HERBS IN po*

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir moncy-orderį pasiųsime pro
duktus.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45.42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

CHARLES .J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

m?

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
(Mes esame darę regėji-

J Į Jg mo pataisymus viršaus
500 daktarų ir kitokių 

XuWX profesijų žmonėms, taip- 
\ "y* gi jų šeimoms ir jų pa-

ei j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

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 7-1661GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

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

Sovietai Pagerbė Gen 
Eisenhowerj ir Kt.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Pakuotojai
irWashington. — Sovietų 

ambasadorius Andrius Gro
myko įteikė, per valstybės i 
sekretorių C. Hullą, sovieti
nius ordinus vyriausiam j 
komandieriui gen. Eisenho-! 
weriui, lakūnų generolui | 
Spaatzui ir 24-iems kitiems 
pasižymėjusiems Jungtinių 
Valstijų armijos ir laivyno 
karininkam.

Gen. Eisenhower gavo 
Suvorovo Ordiną pirmosios 
klasės, Spaatz — antrosios 
klasės. 24 karininkai apdo
vanoti kitais Suvorovo, Ku-j laive Caribbean Jūroje, 
tuzovo, Aleksandro Nevs- .... r , .
t . r, i • z. • v,- Brazilijos lakūnai atakuo- kio, Raudonosios Žvaigždes;. . J ......
ir kt. ordinais. Jd nauus ltallJ0J-

Mašinų Operuotojai
A

QUEENS
ICE CREAM CO.

VYRAI NERIBOTO AMŽIAUS
Patyrimas nereikalingas 
Bendras fabriko darbas

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 
Geros Algos, bonai, prisideda viršlaikiai 
ATLAS WASTE MFG. CO.

Cooper Ave. ir Dry" Harbor Rd.
Glendale, L. I.

Matykite Mr. Nunns
(87)

87-35 131st St.
RICHMOND HILL, L. I.

VYRAI, norinti dirbti metalo dirbtuvėje. 
Karinis Darbas.

HOFFMAN DRYER,
216 E. 34th St., N.Y.C.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI AK GRĮŽĘ VETERANAI
Su ar be patyrimo

Gyvybiniai Karo Darbai! Su puikiausiomis 
pokarinėmis progomis

LYDYTOJAI
ACETYLENE & ATONIC 
VIRINTOJAI MAŠINISTAI 
INSTRUMENTŲ STATĖJAI 

PATIKRINTOJ AI & MIERUOTOJAI 
TE RM O M ETRŲ P RIPILD YTO J AI 

SANDĖLIO BERNIUKAI
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

MANNING, MAXWELL & MOOKE, INC. 
450 Communipaw Ave., Jersey City, N. J.

(93)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

■ 
■I

(88) (87)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Berlynas spėliojo, kad 

Rooseveltas tariasi su Ang
lijos premjeru Churchillu

CHAUFFEURS 
ŽOLĖS PJOVIKAI

Nereikia iš pirmiau sodininkystės patyrimo.
Geros Algos.

AMŽIAUS 40 IKI 65
Werner & Aeker, Ine.

850 JAMAICA AVE., BROOKLYN.
Cypress Hills Stotis ant Jamaica L.

REIKIA 
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
Nuolat.

5 Dienų Savaite 
GEROS ALGOS 

Pokarinė Ateitis.
AMERICAN LINEN CO.

210 W. 155th St. (93)

(88)

Naciai prisipažįsta, kad

Generolas Malinovskis ’ seva^to^Hohauk,asi l,nk,u
Talkininkų lakūnai arde 

geležinkelius šiaurinėje Ita
lijoj.

VYRAI
Grožiniai sodininkai ir trokų vairuotojai. I
Gera alga. Nuolatinis darbas apskritus metus. .

LEO SCHRAKAMP NURSERIES, 
56-38 210 St. BAYSIDE, L. I.

BAYSIDE 9-6153

VYRAI
Lengvas fabriko darbas.
Nuolat dabar ir po karo

GERA PROGA PAKILIMUI
ARROW

38 Maujer St.
BROOKLYN, N. Y.

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (88)

MERGINOS (Daug)
Lengvas Fabriko Darbas 

,, Patyrimas Nereikalingas 
37</2 VALANDOS, 5 DIENOS $20

M. SLIFKA & SONS
275 — 7th Ave. (25th)

(89)

2 MERGINOS
Švarių lininių audimų kirpimo rūmui. 

5 Dienų Savaitė
Gera pokarinė ateitis.

NUOLATINIS DARBAS
AMERICAN LINEN CO.,

210 West 155th St.
(92)

(88)
(88)

VALYTOJOS
DIDELIAM DOWNTOWN BANKUI
Skaitomas Būtinu, Suteikia Nuolatinius Dar
bus Už Gerą Algą. Pilnam Laikui Ar Daliai 
Laiko, Naktimis. Pilnas Laikas, 7:20 P.M. 
Iki 2:50 A.M.; šeštadieniais, 3 Iki 8 P.M.

DUOSNI ATSITARNAVIMO SISTEMA

Kreipkitės 9 A. M. iki 4 P. M.
33 LIBERTY ST., NEW YORK CITY
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.
(89)

■

g
f

Gen. Rodionas J. Mali- 
novskis, koma nduotojas 
raudonarmiečių, atvadavu
sių Odessą, yra gimęs Ode- 
ssoje. Praeito pasaulinio 
karo metu jis buvo saržen- 
tas rusų armijos brigadoje, 
kuri kovojo Franci jos fron- 
te prieš vokiečius.

Gen. Malinovskis yra pir-' 
masis talkininkų komandie- i 
rius atvaduot gimtąjį savo’ 
miestą.

Orlaivio nelaimėj žuvo 
Įeit. Peter G. Lehman, vy
riausias sūnus buvusio New 
Yorko valstijos gubernato
riaus.

Australios karo ministe- 
ris Forde pareiškė, jog tal
kininkai dar nesusidūrė su 
95 procentais Japonų armi
jos.

Prieglaudos Namai Len
ku Vaikam Sovietuose I * "* * AT” I * į • • •T vakarinėje Vokietijoje.

London, bal. 12. — Ang
lų bombanešiai numetė 2,-

Maskva. — Sovietų vy
riausybė įrengė 50 namų su; 
mokyklomis vaikams lenkų, į 
pabėgusių nuo Hitlerio iš i 
Lenkijos į Sovietų Respub
likos gilumą. Lenkų vaikai į 
tose įstaigose bus mokomi 
gimtąja savo kalba.

Stassen Daugiau Balsy 
Gavo Negu Dewey

Republikonų nominacijose 
Nebraskos valstijoj kandi
datam į prezidentus Stas
sen, buvęs Minnesotos gu
bernatorius, gavo 33,577 
balsus, o Thomas Dewey, 
N. Y. valstijos gubernato
rius, 14,120. Illinois nomi
nacijose gen. MacArthuras 
gavęs daugiausia republi
konų balsų.

TIKISI ATREMT JAPO
NUS NUO KOHIMOS 
New Delhi, India. — An

glai, gavę daugiau pastipri
nimų, kiečiau priešinasi ja
ponam, atakuojantiem ang
lus ties Kohima miestu, ry
tinėje Indijoje. Tikimasi at- 
mušt japonus.

Svarbus Paaiškinimas
Dabar trūksta daktarų. Jei žmo

nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J.
Miracle Ointment
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną- dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik ątsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj.
No. 1—Nuo 

rijimo
No. 2—Nuo 

paviršutinių skausmų: 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

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, Susižeidimo, 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.
4— Mostis nuo niežėjimų, švie

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

Užsisakyti tuojau, prisiųsdami 
pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite 
karnai:

M. J. ŠVILPA,
F. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuvė — 614 54 Zion St.

Švilpa’s
Stebuklinga

Vardai mosčių: 
dantų gėlimo, užsiviet- 
ir sustiprina smegenis.
Rheumatiškų ir įvairių

Kojų,

No.

No.

se-

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ
1. Balanced Brand Vitamin—B-Complex tabletėlės viso kūno sveikumui, 

geram apetitui, ir naudinga tiems, kurie turi palinkimą į Chronišką 
Alkoholizmą. 250 tab. $2.30, dvi bonkos už $3.98, arba 1000 už $6.95.

2. KAL-DAK dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, Colitis, ir Žarnų ne- 
tvarkumo. Tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir jums, jeigu bandysi. 
Už 12 uncijų keną $3.00.

3. Balanced Brand VITA-O-IRON tabletėlės dėl sustiprinimo kūno, kurie 
jaučiasi visados silpni, pavargę. 250 tab. $1.50, dvi bonkos už $2.75.

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

5. Phospho B tabletėlės nervų sustiprini
mui, kurie jaučiasi nervuoti ir negali 
naktimis miegoti, už 500 tab. $1.95.

6. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų. 
250 tab. $1.50.
V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.
P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš 
riausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
kietėjimo, vienas doleris.
Lebara No. 2 pellets'dėl tų, kurie 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

anglų kalboje, teisingi nurodymai dėl ko žmo
nės serga ir kaip pagydyti įvairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25.

11. Sea-Vo-Kra tabletėlės dėl peptic Ulcers, 100 tab. už $1.50.
12. Raktas į Gyvenimą lietuvių kalboje knygelės su daugeliu įvairių pa

tarimų ir nurodymų. Apsileidimas būtų neįsigyti tą knygelę. Kaina 1 
doleris, bet prisiusime už 75c; bet jeigu 
gausi veltui tą knygelę.

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas 
9:00 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH
465 LORIMER STREET, netoli Grand st., BROOKLYN, 6, N. Y.

7.

8.

9.

10. Outwitting Illness knyga

Po

ge- 
už-

turi

pirksi už $3.50 vitaminų, tai

kitus miestus. Rašykite arba 
dieną nuo 10:30 vai. ryto iki

FOODS

V

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(92)

APVALYTOJAI
(NAKTINIAI) 

ELEVEITERIŲ 
OPERATORIAI

(DIENINIAI)

DIDELIAM DOWNTOWN BANKUI
SKAITOMAS BŪTINU, SUTEIKIA NUOLA

TINIUS DARBUS UŽ GERĄ ALGĄ.
DUOSNI ATSITARNAVIMO SISTEMA 

KREIPKITĖS 9 A.M.—4 P.M.
33 LIBERTY ST., NEW YORK

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
Pareiškimo.

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.^

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(89)

RELIEF VYRAS
ELEVEITERTNIUOSE APARTMENT 

NAMUOSE
KEW GARDENS, L. I.

Alga $101 į menesį.
Skambinkite CLcveland 3-8852

(87)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.—12 Pietų 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA. 
_________________________________________(92)

REIKIA MERGINŲ 
PATYRUSIŲ S. & S. OPERATORIŲ 

Ar norinčių mokytis 
Nuolatinis darbas su pokarine ateičių. 

Kreipkitės 

DIETERLE & SLAIGHT 
97-99 ANN STREET 

NEWARK, N. J.

MERGINOS
53 Valandų Savaitė 

Nereikia Stovėti
J. H. BUNNELL & CO.

81 Prospect St. 
BROOKLYN

(Arti Brooklyn Tilto) 
_________________________________________(87)

MOTERYS PAKUOTOJQS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Rytiniai šiftai 6 A.M. iki 2 P.M.
Vakariniai Šiftai 2 P.M. iki 10 P.M. 
Naktiniai Šiftai 10 P.M. iki 6 A.M.

43^6 Valandų Savaitė 
RYTINIAIS LR VAKARINIAIS ŠIFTAIS 

$24.40 J SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

NAKTINIAI ŠIFTAI $26.25 I SAVAITĘ 
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais

Seniai Įsteigta Išdirbimų Įstaiga 
Kreipkitės

205 WATER STREET, BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo. (94)

I

KALVIAI 
IR 

PAGELBININKAI
Lengviem ir vidutiniam išplakimam 

AUŠČIAUSIA ALGA 
VIRŠLAIKIAI

MARTIN FORGE CO.,
36 GILLEN PLACE, BROOKLYN 

(Arti East New York Stoties.)
APPLEGATE 6-8407

(88)

VYRAI
BŪTINA PRAMONĖ 

Pokarinė Ateitis 
IŠMOKINAMI KAIPO

Chemical Operators; $37.36 
Krovėjams, Pakuotojams, 

$32.16 
48 VALANDOS

XYLON
601 W. 26th St.

REIKIA VYRŲ 18—55 METŲ 
DARBAS ANT MANHATTAN 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Kompanija apmoka Agentūrai 

Turi pereiti medikalę egzaminaciją 
ŠALTAS SANDĖLIS: 78c f VALANDĄ 

8 A.M.—5 P.M.
Brooklyno Fabrike 5 A.M.—1 P.M.

BENDRAI FABRIKO DARBININKAMS: 
70c Į VALANDĄ

-2 P.M.. 2 P.M.—10 P.M.
A.M., 9:30 P.M.— 5:30 A.M.

1 A.M.
: 70 į Valandą
6 P.M.
65c Į VALANDĄ

6 A.M.--
11 P.M.—7

Brooklyno Fabrike 4 P.M.
Sandėlio Vyrams

10 A.M.—
APVALYTOJAMS:

6 A.M. -2 P.M.. 2 P.M.—10 P.M.
PRISIDEDA LAIKAS IR PUSĖ UŽ 

VIRŠLAIKIUS
darbai yra išimtinai moderniniame fabri

ke, su puikiausiomis darbo sąlygomis.
BLAIR AGENCY

511—5th Ave., Room 709
Kreipkitės 9 A.M. iki 1 P.M.

(88)

Tie

VYRAI - BERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

MOKYTIS SPAUSTUVĖS AMATO.

OPERUOTI MAŽUS PRESUKUS

_______________________________________ (88)

KEPĖJŲ PAGELBININKAI
APVALYTOJAI IR VYRAI 

VIRTUVĖJ
Gera Alga. Nuolat. Progos.

WALDORF COMMISSARY
155 W. 19th St. (arti 7th Ave.)

(87)

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS 

KARINIUS DARBUS 
REIKALAUJA

Keletos Vyrų Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS 
SU GERA ALGA.

Atsineškite ■' Paliuosavimą.
E. T. TROTTER & CO.
594 JOHNSON AVE.

BROOKLYN, N. Y.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 
NUOLATINIAI DARBAI

II būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

(arti 38th St.), N. Y.
arba kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M.

1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.
(X)

(88)

MERGINOS IR MOTERYS
DALIAI IR PILNAM LAIKUI

Fabriko darbui, šviesu, malonu, švaru 
lengva.

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS
Kreipkitės

TRANSOGRAM CO., INC.
(4-tos lubos) 37-18 NORTHERN BLVD., 

L.I. CITY

VOKŲ ADRESUOTOM
Adresuoti Rankom 

Sudėjimui į vokus cirkuliariy
5 DIENŲ SAVAITĖ

371/ž VALANDOS
$18

E. P. DUTTON & CO.
300 4th Ave. (23rd St.) N. Y.

(90)

j

(90)
I

(89)

LAIKRODININKAI
Patyrę

TAISYMUI IR PERBUDAVOJIMUI
Gera Alga.

, Kreipkitės
B. AXLER,

82 BOWERY (ROOM 311)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penh Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

MĖSOS DARBININKAI
(89)

TAVORŲ KRAUSTYTO JAI
5 DIENŲ, 40 VAL. SAVAITĖ 

ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ 
GERA ALGA

Pastovūs darbai, automatiški pakė
limai algos, pakilimai, šventės ap
mokamos, paliuosavimai dėl ligos; 
ligoninės priežiūra, grupinė apdrau- 
da, nelaimėje ir ligoje pašalpa.

BENDRAS SANDĖLIO DARBAS
L1UGERIAI, KAROTOJAI. PAGELBININKAI 

PATYRĘ AR PRADINIAI
40 VALANDŲ SAVAITĖ. UNIJINĖS ALGOS 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ 
NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS 

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
Amžiaus iki 45 metų

KREIPKITĖS I MĖSOS DEPARTMENT^.

H. C. BOHACK CO., INC.
4825 METROPOLITAN AVĖ.

Arti Flushing Ave., Bohack Square, Brooklyn. 
Metropolitan Av. gatvekariu iki Flushing Av. 

Flushing Ave. karu iki Metropolitan Ave.
IŠ KARINIŲ DARBŲ PRISILAIKYKITE 

WMG TAISYKLIŲ.
(90)

JOHN WYETH & BRO., INC. 
154—11th Avenue 

(Kampas 22nd St.) 
NEW YORK.

SHEFFIELD FARMS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

(88)

APVALYTOJAI

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

BERTH. LEVI & CO., INC.,
149 FRANKLIN ST., N. Y. C.

(91)

OPERATORĖS
Ar jūs patyrę? Mums reikia jūsų 100% ka
riniam darbui. Marškonėm darbinėm Kelnėm 
siūti. Pagreitinimui pergalės. Aukšta mokes
tis už darbą nuo kavalkų. Geriausi Įrengimai 

ilgam terminui kontraktas. 30 REIKIA 
prie viena adata mašinų.

TEL. REGENT 4515
arba kreipkitės ištisą dieną Į 
SURE FIT PRODUCTS CO.

AMBER & WESTMORELAND STS. 
Philadelphia, Pa.

_________________________________________(90)*

STOUFFER’S 
RESTAURANTAI 

VIRĖJOS
KEPĖJOS (Cake, Pie ir Rolls) 
PAGELBININKĖS ABELNAI

SERVICE PANTRIES 
INDŲ IR PUODŲ 

MAZGOTOJOS
VALYTOJOS

' Valgiai ir Uniformos. Sekmadieniais ir 
Šventėmis Nedirbama

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
DEPARTMENTS

Kasdien 10 iki 6; šeštad. 9 iki Pietų 
346 Lexington Ave. (40th) 1-lubos 

(89)

OPERATORĖS
Prie Singer Mašinų. Siuvimui lėlėms 

aprėdalų.
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
GEORGENE NOVELTIES, INC. 

881 Broadway 
ALgonquin 4-0814

(87)

MOTERŲ 
REIKIA

1-mam IR 2-ram ŠIFTAM
1-mas ŠIFTAS OPERUOJA 
Nuo 8 A.M. iki 4:30 P.M.
2-ras ŠIFTAS OPERUOJA

Nuo 4:30 P.M. iki 12:30 A.M
Kreipkitės

JOHN J.
NESBITT, INC

State Road & Rhawn Street 
Holmesburg, Phila., Pa.

VIRĖJOS

(91)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(89)

■ 
4

i

I

1

I

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. atotiea. 
7 ir 8 Ave. Subręs) 

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
(92)

I

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO 

PILNAM AR DALIAI LAIKO n
KEPĖJOS

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAt—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii 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.
kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
AR KNYGŲ APDIRBIMO DARBAS

GERA ALGANUOLATINIS DARBAS

MERGINOS - MOTERYS
(87)

IŠ
VAL.— 75c I (Mūsų

GEROS ALGOSI

I

(88)

(88)

(88)(88)

PIRKITE KARO BONUSPIRKITE KARO BONUS (87)

VAL.
VAL.
VAL.
VAL. HELP WANTED—FEMALE 

REIKALINGOS MOTERYS

VkL.
VAL.

— 70c
- $1

Niekas iš karinių pramonių neprivalo kreiptis. 
Kfirie kreipsitės iš būtinų darbų, turite atsi

nešti savo atlickamumo pareiškimą.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

būtinų darbų reikia paliuosavimo
(88)

50 WASHINGTON ST., BROOKLYN.
(88)

5 DIENŲ, 40 VAL. SAVAITĖ
ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ 

GERA ALGA

206 FRELINGHUYSEN AVE.
NEWARK, N. J.

SUPERINTENDENT
4 AUKŠTŲ. 3 KAMBARIAI 

LUBŲ PRISIDEDA ELEKTRA. 
ALGA. SKAMBINKITE 
DICKENS 2-0504.

- $1
— 70c
— 75c

— 50c Į.
arba

1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.
(X)

KETURIAS DEŠIMTS VALANDŲ SAVAITĖ 

GEROS ALGOS

darbo sąlygomis.
AGENCY

Room 709
A.M. iki 1 P.M.

23 ŠEIMOS,
ANT PIRMŲ

GERA

SANDĖLIAMS VYRAI
ir

CHECKERS-Patikrintojai
NEW YORK DOCK CO.

Kreipkitės
W. J. HICKEY
Gale Montague St.

BROOKLYN.

v

.j
UNIFORM PRINTING 

& SUPPLY CO.,

MECHANIKAI PRIE
TROKŲ — 95c I VALANDĄ 
MECHANIKŲ 
PAGELBININKAI
ŠMARUOTOJAI IR 
ALIĖJUOTOJAI 
KALVIAI 
Komerciniai
Maliavotojai - Trokų
MAZGOTOJAI
VYRAI GARADŽIUI 
APVALYTOJAI

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

KREIPKITĖS I MR. RIEGLER
The Motor Haulage Co., Inc.

18 AMITY ST., BROOKLYN.

Pastovūs darbai, automatiški pakė
limai algos, pakilimai, šventės ap
mokamos, paliuosavimai dėl ligos; 
ligoninės priežiūra, grupinė apdrau- 
da, nelaimėje ir ligoje pašalpa.
JOHN WYETH & BRO., INC.

154—11th Avenue 
(Kampas 22nd St.) 

NEW YORK.

AUTO MECHANIKAI
MALIAVOJIM.O DIRBTUVĖJE 

PAGELBININKAI
Aukšta alga, vakacijos, 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius.
FLATBUSH CHEVROLET

240 CLARKSON AVE.
BROOKLYN.
BU. 4-^201.

AUTOMOBILIŲ 
MECHANIKAI 
Geras nuolatinis darbas

Geriausios pokarinės progos.
Puikiausia Alga i 

vyrai padaro daugiau $60 į savaitę) 
Daug viršlaikių, jei norima. 
Kreipkitės pasiruošę dirbti.

GROVE MOTOR SALES 
Oldest Chevrolet Dealers in Brooklyn. 
1511 Bushwick Ave., GLenmore 5-4800.

(92)

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

MOKYTIS SPAUSTUVĖS AMATO. 

OPERUOTI MAŽUS PRESUKUS 

AR KNYGŲ APDIRBIMO DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS

KETURIAS DEŠIMTS VALANDŲ SAVAITE

UNIFORM PRINTING 
& SUPPLY CO.,

MOTERYS! MOTERYS!
Su ar be patyrimo 

Gyvybiniai Karo Darbai! Su puikiausiomis 
pokarinėmis progomis 

LYDYTOJOS—VIRINTOJOS 
ACETYLENE & ATONIC 

INSTRUMENTŲ STATYTOJOS 
PATIKRINTOJOS IR MIERUOTOJOS 

TERMOMETRU PRTPILDYTOJOS
Iš būtinų darbų reikią paliuosavimo 

MANNING, MAXWELL & MOORE, INC. 
450 Communipaw Ave., Jersey City, N. J.

(93)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS. 

ŠVARI DIRBTUVE.
GERA ALGA.

VIRŠLAIKIAI. NUOLAT.
Važiuokite busais 8 ar 9 iki Silver Street

SURGITUBE
1516 Jarrett Pl., Bronx.

50 WASHINGTON ST., BROOKLYN._________ __________ JlH
MOTERYS 18—40 METŲ 

DARBAS ANT MANHATTAN 
I’ATY|tlMAS NEREIKALINGAS 

Kompanija Apmoka Agentūrai 
Turi pereiti medikalę egzaminacija 

PAKAVIMU}: 50c Į VALANDĄ 
PRIDEDANT LAIKĄ IR PUSĘ UŽ 

VIRŠLAIKIUS
Valandos: 8 A.M.—5 P.M., 2 P.M.—10 

Darbas moderninėje dirbtuvėje su 
IMilkiausiomis

BLAIR
511—5th Avė., 

Kreipkitės 9
(881
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Pasimatysime ŠeštadienįNow n tol
Apie Lietuvius Kariškius Raudonajam Kryžiui Dar ’ Atostogomis Floridoj

Trūksta 2 Milionu
prašo

Atsiliepiant

ir

Naudingi Nutarimai

t

namiškius

Penktadieniais uždaryta.

ir

' 282 Union Ave.
BROOKLYN

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

stotis, tai 
gyventojų 
gėda ne

24
24

nebūta Fran- 
bet įsi brio vu- 

išgirdęs pa-

Jr., 
Ona 
pa-

lAMONO pair

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

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

A. Gilmanas, 
ALDLD 2-ro Apskr. 
Pirmininkas.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte

“Velykų Parė”

“Sarmatinosi”

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

Laisvė Vėl Turi Medaus
Buvome pritrūkę medaus. 

Dabar vėl gavome. Parsiduo
da 3 svarai už $1.20, 5 svarai 
už $2.

(Isist. 28 m.)

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

Raudonojo
ir Lie-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Balčiūnienė iš nelaimės 
liko laimingai, nesumušta 
neapiplėšta, tik išgązdinta.

Rep.

Balandžio 11 d. sugrįžo iš 
kariškos tarnybos atostogom 
daktaras Petras Gustaitis. Su-

Brooklyne reikia kas savaitę 
gauti 1,500 kraujo davėjų 
Raudonajam Kryžiui.

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro

iki gegu-

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
DIAMOND ENLARGED TO SHOW DĖTAM.

pasa
kai1 i e
men- 

aplci-

De-
RO-

stojo pas tėvus, Brooklyne tū
lam laikui, o vėliau vyks pas 
žmoną į Conn, valstiją. Gus
taitis turės atostogų 
žės 12 d.

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

apie kareivį, 
savo draugus, 

su mirtinu 
iš kovų pasi-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Penktadienį, bal. 
na kariuomenės 
brooklyniškis 
Bronius Mockus. Namie
lieka žmona ir dviejų 
dukrelė.

Laimingo sugrįžimo 
niui!

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

fashioned in ro

Love v.

0(

Lt. Peter Gustaitis

Dar Pasiirkime Tolyn 
“Prieš Srovę!”

Ką sakytume 
kuris paliktų 
besigrumiančius 
priešu, o pats 
trauktų, įsivaizduodamas sau, 
kad jis jau ir taip per daug 
kovojo, kad jo užduotis yra 
per sunki.

Tas pat galima pasakyti ir 
apie žmonės, kurie apleidžia 
bile kokias sau pasiskirtas pa
reigas. Tas pat galima 
kyti ir apie vaidylas, 
yra apsiėmę' roles ir dėl 
kiaušių priežasčių jas 
džia.

Kaip atrodo, tai panašus 
apsireiškimas — pakrikimo 
liga — sukrėtė ir kai kuriuos 
mūsų veikalo “Prieš Srovę” 
vaidylas. Tiesa, jų yra visai 
nedaug, apie keturi iš viso, 
bet prie geresnio pasišventimo 
ir geresnių norų pagelbėti sa
vo broliam, nuo karo nukentė- 
jusiems Lietuvoje, jau bent 
pas mus to neturėtų atsitikti.

Vaidylų sąstatas yra lygus 
jauktui (tymui), jei vienas 
iš grupės pakrinka, tai labai 
pakenkia ir kitiems,

Visi veikalo “Prieš Srovę” 
sąstate esanti vaidylos, ar tai 
jie būtų sąstate nuo pat pra
džios, ar tik vėliau pakviesti, 
—visi, be išimties, prašomi su
sirinkti šį sekmadienį, balan
džio 16 d., 10 vai. ryto į Lais
vės svetainę, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Dar mėginsime toliau irtis 
‘'Prieš Srovę.” Tam reikalinga 
visų nuoširdi kooperacija, 
pasirodykime savo brolių 
tuvoje tikrais mylėtojais, 
rių naudai šis veikalas 
rengiamas ir prisidėkime 
surengimo tikros meno šven
tės — perstatymu veikalo 
“Prieš Srovę” taip greitai, 
kaip matysime bus galima.

Teatrininkas.

Prieš porą savaičių, baigiau- bet ir jau aukojusius 
tis originaliam laikui Raudo- padidinti savo auką, 
nojo Kryžiaus vajaus sukėli
mui 200 milionų dolerių karo Kryžiaus atsišaukimą i 
reikalams, didžiajam New j tuvių Komitetas padidino savo 
Yorkui dar trūko astuonių mi- j kvotą. P. Buknys, pirminin- 
lionų dolerių su virš iki išpil- kas, ir Marytė Sinkevičiūtė, se- 
dymo kvotos, kuri yra $22,-' kretorė R. K. Lietuvių Komi

teto, skaito mūsų kvotą ne
baigta, kol nebus užbaigta su
kelti tūkstantinė per lietuvių 
komitetą. Lietuviai prašomi 
pagal išgalę tuojau paaukoti 
ir savo aukas priduoti Liet. 
Komitetui, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Dirbantieji aukų rinkime po 
namus 85-to Precinkto ribose 
savo darbą baigs šį pirmadie
nį, balandžio 17-tą. Darbuoto
jai bus paskelbti vajui pasibai
gus.

dymo 
i 386,000.

Dabar, pridėjus įplaukas 
i pirmos savaitės pailginto va- 
jjaus, jau turėta virš 20 milio- 
! nų, tačiau dar trūko $2,250,- 
000, kad garbingai užbaigti 
vajų. Raudonasis Kryžius at
sišaukė į visas vajuje dirbu
sias organizacijas, visus liuos- 
norius aukų rinkėjus ir visus 
aukotojus, prašant vienus dar 
prisispaudus padirbėti, kitus 

I paaukoti. Aukų prašo ne vien 
i tik iš tų, kurie dar neaukoję,

Nors visiems šiais laikais 
14 išei- yra užtektinai darbų, tačiau 
tarnybon darbštieji žmonės vistiek su- 

randa liuoso laiko atlikimui Jei U IlclS UCtuvlb *
pasi-1 uuudingo ir garbingo darbo, 
metų Šiornis dienomis eina vajus už 

sukėlimą reikalingos sumos pi
nigų dėl Raudonojo Kryžiaus. 
Todėl Literatūros Draugijos 2- 

; ras Apskritys pasiryžo prisidė
ti prie to garbingo ir naudingo 

i darbo visomis išgalėmis.
Pirmiausia, dėl pradžios, 

j LLD 2-ro Apskričio Komitetas 
; paskyrė iš iždo $5 ir tuojau 
! pinigus perdavė Brooklyne 
Lietuvių Skyriaus Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkui P. Buk- 
niui, kuris deda visas pastan
gas šį vajų padaryti sėkmingu. 
Bet tai tik pradžia. Apskričio 
Komitetas nutarė turėti Brook- I
lyne parengimą labai greitoj 
ateityj dėl to pat reikalo; dar
bas jau pradėtas, todėl brook- 
lyniečiai turės prisidėti prie 
padarymo šio parengimo pa- 

isėkmingu finansiniai.
Tiesa, Literatūros Draugijos 

i 2-ro Apskričio Komitetas ne
turi tiek savo fizinių jėgų, kad 
galėtų parengimus rengti pats. 
Bet tas pats Apskritys turi la- 

. bai stiprias ir veiklias kuopas 
l Brooklyne ir artimoj apylin
kėj, kas užtikrina pilnai atlik
ti bile naudingą pasiryžimą 
pasekmingai, o d’abartiniu me
tu šis darbas, aišku, pripuls 
atlikti 2-ro Apskričio dviem 
veikliausių kuopų—1-mai 
81-mai.

Pas Antaną Balčiūną, 
Velykų dienos parėję, 
Yakštienė prisiminė apie 
ramą Raudonajam Kryžiui.
Jos balsas buvo išklausytas ir 
šie asmenys paaukojo: Yakš- 
čiai $2, Žiniai $2, M. Balčiū
nienė $1, M. Ibanez $1 ir A. 
Balčiūnas $1. K. Mockus, li
gonis, irgi aukojo $1. Gražus 
prisiminimas svarbaus tikslo.

Solomon (Hoopla) Bauman 
sakėsi “ištikro buvęs pasipik
tinęs pats savimi” dėl bandy
mo apkraustyti kišenių dievo
baimingam maldininkui šv. Ig
naco bažnyčioj, New Yorke. 
Jeigu kiek anksčiau tas jaus
mas jam būt užėjęs, gad būtų 
neatsitikę su juo, kas atsitiko. 

;Ta mintis jam atėjus jau pa- 
j gautam ir dėlto jis nuteistas 
neribotam laikui į sunkiųjų 
darbų kalėjimą. Teisėjas ma
žai tą, jo pavėluotą atsiverti
mą beįkainavo, kadangi jis 
per 32 metus esąs buvęs 37 
kartus areštuotas vis už pana
šiai pavėluotą gailestį.

James Chirco, 26 m., 
Ross St., ir Joseph Asaro, 
m., 792 Gates Ave., nuteisti 
nuo 15 ir 10 iki 30 metįi ka
lėti už apiplėšimą, kuriame jie 
laimėjo $1.40 iš guminių batų 
pardavinėtojo.

Tad 
Lie- 
ku- 
yra 
prie

PRASIDEDA ŠIANDIEN
Sujaudinančioji istorija Rusų Did- 
vyrybės, Drąsos ir Ištvermės! Ma
tyk šį įspūdingiausią judį Sovietų 
Armijos Pergalių, taip įdomių, 
kaip šiandieniniai žinių antgalviai!

“THREE RUSSIAN GIRLS”
IR DAR Širdį šildančioji istorija

“THE SULLIVANS
VISUOSE RKO TEATRUOSE 

MANHATTAN, BRONX 
IR WESTCHESTER.

Humphrey Bogart “Pas
sage to Marseilles,” rodo
mo] Hollywood Teatre, 
Broadway ir 51st St., New 
Yorke. Su juo žvaigždes 
rolėje vaidina 
Morgan.

ir Michele

Julia Laukaitytė, maspethie- 
tė, ir Gene Laukaitienė (Mar- 
čiukaitė) šiuo tarpu atosto
gauja Floridoj. Jos ten žada 
pabuvoti trejetą savaičių, pa
simaudyti saulėj ir šiltuose 
vandenyse.

Neseniai lankiusiosios Flo
ridoj Emilija Simonavičienė i)’ 
Ona Depsienė grįžo pasitenki
nusios pamatymu skirtingo pa
saulio, padegusios saulėj ir pa
silsėjusios, taipgi vežinos dau
geliu įspūdžių. Raginau jas 
parašyti kai ką iš tų patyrimų, 
bet nusiskundė paskendusios 
buvusiuose apleistuose, ' ras
tuose belaukiant darbuose, tad 
raštas taip ii- užsilikęs.

Nežiūrint pasunkėjusios ka
ro laiko kelionės ir ten esan
čio ankštumo dėl privažiavi
mo daugelio kariškių ir jų šei
mų, visgi Florida tebėra pasil- 
sio ir susistiprinimo punktu, 
ypatingai saulės ir šilumos rei
kalingiems. Prieš kiek laiko 
Floridoj keletą savaičių poil
siavo Mrs. Helen Škėma ir su
grįžus džiaugėsi, kad tuo 
trumpu laiku žymiai pasislė- 
jus, likusi dalis žiemos buvo 
lengvesnė pergyventi.

D-č.

Nuteisė Ėmusius Virš 
tūbines Kainas

New Yorke trys bučeriai 
nuteisti po dieną kalėti ir po 
$5 užsimokėti baudos už ėmi
mą virš lubinių kainų. O vie
nas vaisių-darž'ovių pardavė
jas, rastas prasikaltus trečiu 
kartu, nuteistas 5 dienas kalė
ti ir $25 pasimokėti.

Brook lyno LDS jaunos mo
terys (Sorority) kviečia visus 
ir visas į jų rengiamą pramo
gėlę šį šeštadienį, 15-tą dieną 
balandžio, Laisvės svetainėj e v 
šis vakaras rengiamas sukėli
mui finansų pirkimui ir nu-, 
siuntimui dovanų mūsų LDS 
j a u n u o 1 i a m s, t arn a u j autiems 
Dėdei Šamui.

Bus įvairių užkandžių ir gė
rimų. Išalkę ir ištroškusieji bus

patenkinti.
Dalyvaudami kartu su mu

mis ne tik pasilinksminsite pa- 
simatydami su savo draugais, 
bet ir paremsite mūsų jaunuo
lius, kurių nesate matę per il
gus laikus. Esame tikros, kad 
įvertinsite šį mūsų darbą ir 
pasimatysime šeštadienį, 7 va
landą vakare, Laisvės svetai
nėje. Iki šeštadienio!

Pas Balčiūnus Buvo 
Plėšikai

Vėlai pereito pirmadienio 
vakarą, jau uždarius krautu
vę, 36-40 Stagg St., vyrams 
nuėjus ilsėtis, Ona Balčiūnie
nė krautuvės raštinėje dar vis 
dirbo suvesdama užsakymų ro- 
kundas ir paruošdama bilas iš- 
vežiojimui su užsakymais se
kamą dieną. Dirbant, jai kelis 
syk pasigirdo išlaidyje brakš
telėjimai, bet manė, kad pra
einanti vaikai suklebena duris.

Po kiek laiko, tačiau, ji iš
girdo patylomis atsidarant du
ris iš kiemo į keptuvę, bet ir 
tą palaikė, . už darbininko 
vaikščiojimą, vienok jai atro
dė keista, kad po atidarymo 
durų nesigirdi vaikščiojimo. 
Už kiek laiko ji išgirdo porą 
lėtų žingsnių. Ii’ vėl tyla. Ka
da dar kartą išgirdo žingsnį, 
jai pasidarė 
žvelgus link

neramu ir pa- 
durų pamatė ties 
ir greit pašaukė 
vyrus vardais: 

“Frank, Albert!”
Pasirodo, čia 

kio nei Alberto, 
šio plėšiko, nes 
šaukimą vyrų, belsdamasis, at- 
simušinėdamas į duris, tasai 
“šešėlis” nėrė lauk, pamanęs, 
kad čia pat ir tie šaukiamieji 
vyrai radosi. Tačiau namiškių 
vyrų tuo laikuokrautuvėje ne
buvo. Tik paskiau pašaukti jie 
atrado kieman įvažiuojamojo 
koridoriaus durų spyną su 
štanga atplėštą.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
0 ’ |Qį STANLEY MISIŪNAS

/ liY-xil SAVININKAS

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

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

Tel. GLenmore 5-6191F. W. SHAL1NS
(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

P A R E

DIAMOND ENSEMBLE
HRST Ihl

___  R5T ‘N QUALITY

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

NO. 070

Matched 1 4K gold

mantic designs.
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Weekly Terms

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

Tel. Stagg 2-2173 , ATDARA VAKARAIS.

Nori Nukapoti Miesto 
Budžetą

nuo pašalpų, kas reikštų pali
kimą nelaimės ištiktų žmonių 

i “Dievo valiai,” kuri nelaimin
gam tankiausia parodo kelią 
6 pėdas žemėn arba į kalėji
mą.

$105,671 panaikinant patai
sų komisiją, kuri prižiūri pa
leistus iš kalėjimų pataisoms.

$111,777 panaikinimu mies- 
tavos radio stoties WNYC.

Miestavos radio stoties už
darymo reikalauti gali tik la
bai didelis neišmanėlis arba 
didelis demagogas. Jeigu men
kos ir visuomeniškai nereikš
mingos kompanijukės gali išsi
laikyti savo radio 
pusaštunto miliono 
miestui stačiai būtų 
turėti savo radio.

Galingi stambiojo nejudomo 
turto savininkų interesai atėjo 
organizuotai į viešąjį miesto 
budžetui svarstyti posėdį per
eitą pirmadienį ir per savo 
advokatą David L. Benetar 
pareikalavo nuo pasiūlyto 
miestui budžeto nukapoti $12,- 
777,057.

Jis pasiūlė išmesti sumą, 
majoro numatytą pakėlimui 
miesto darbininkams algų, kad 
atpildyti nedateklių, susida
riusį dėl pakilusių pragyveni
mo kainų.

Tie ponai, pasivadinę Citi
zen’s Budget Commission, be 
kitko, reikalavo šių nukapoji- 
mų :

$1,285,300 nuo Labdarybės 
Departmento algų ir $784,000

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos labai svarbus su
sirinkimas Įvyks balandžio 13, ket
virtadienio vakaro 7:30, 419 Lori
mer St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti ir atsiveskite savo draugus, 
pažjstamus įrašyti j LLD kuopą. 
Katrie esate dar nemokėję duokles 
už 1944, dabar yra laikas užsimokė
ti arba iškolektuoti iš savo pažįsta
mų draugų, katrie dar nėra užsimo
kėję. Drg. L. Grikštas išduos rapor
tą iš atsibuvusios ateivių gynimo 
konferencijos. — 1 kp. Org.

(86-87)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. 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

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiu

TeL EVergreen 4-9612
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