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Amerikos ir Angly Lakūnai 
Vėl Bombardavo Vokietiją, 

Austriją ir Vengriją
London, bal. 13. — Berly

no radijas pranešė, jog di
deli būriai anglų-amerikie
čių lėktuvų vėl užpuolė 
bombarduot miestus pieti
nėje, vakarinėje, vidurinėje 
ir šiaurinėje Vokietijoje.

Naciai sakė, jog siaučia 
į nuožmūs oro mūšiai tarp 
amerikiečių ir vokiečių ore 
virš Vengrijos. Amerikie
čiai, tarp kitko, ardė ir de
gino karinių mašinų pramo
nės centrus Augsburgą ir 
švainfurtą, Vokietijoj.

Naktį iš . trečiadienio į 
ketvirtadienį didieji anglų 
bombanešiai vėl naikino ge
ležinkeliu stotis ir kitus ka- v

rinius įrengimus Budapeš
te, Vengrijos sostinėje. — 
Per Budapeštą naciai siun
čia daugius savo kariuome
nės, ginklų ir amunicijos į 
pietiniai - rytinį frontą, 
prieš Sovietus.

Trečiadienį A m e r ikos 
bombanešiai dienos laiku 
triuškino vokiečių lėktuvų 
dirbyklas Wiener Neustad- 
te, Bad Voslau ir Fišamend 
Markte, Austrijoj, Vienos 
apygardoj.

Vokiečiai ketvirtadienį iš 
ryto pranešė, jog Amerikos 
ir Anglijos lėktuvai vėl 
skrido bombarduot šiaurinę 
Franci ją ir Belgiją.

Suomiai Vėl Atmetą
Sovietų Siūlymus

Stockholm. — Praneša
ma, kad Suomijos valdžia 
atmetus antruosius, pa-
švelnintus Sovietų pasiūly
mus dėlei karo paliaubų. 
Sakoma, kad suomių sei
mas užgyrė savo valdžios 
politiką, atmetančią Sovie
tų taikos sąlygas.

E X T R A
TEODOSIJA UŽIMTA!
Sovietų kariuomenė jau 

užėmė Teodosiją, uosto mie
stą Kryme, į pietų vakarus 
nuo Kerčo.

Raud. Armija Artinasi prie Simferopolio, 
Krymo Sostinės: Audringai Šluoja Nacius;

dūkstančiais Juos Naikina ir Suima

Pagal šią skaitlinę, lietuviai, 
palyginti su kitomis mažomis 
tautomis, — pav. su latviais li
estais, — stovi žemiau. Kaip 
tą išaiškinti ?

Man rodosi, tą galima iš
aiškinti tuomi, kad tada, kai 
Hitlerio govėdos užpuolė Ta
rybų Sąjungą, joms greičiau 
pavyko okupuoti Lietuvą, ne
gu Latviją ir Estiją.

Iš Lietuvos, taigi, mažesnis 
skaičius žmonių spėjo laiku 
pasitraukti į rytus. Iš mažes
nio skaičiaus pasitraukusiųjų, 
aišku, susidarė mažesnis skai
čius kovotojų ir dėl to mažiau 
yra pasižymėjusiųjų žygiuose.

Vieną atsiminkime: Kai Lie
tuva bus išvaduota iš vokiškų
jų okupantų priespaudos, 
tūkstančiai didvyrių partiza
nų, šiandien vedančių kovą 
prieš okupantus, bus apdova
noti garbės ženklais už savo 
drąsiuosius žygius.

Vakar dienos Laisvėje tilpo 
vaizdingas Vilniškio aprašy
mas įdomios kalbos, kurią ge
neralinio SSSR konsulato ata
šė, Povilas Rotomskis, sakė 
Chicagoje bal. 2 d.

Lietuviškieji Raudonosios 
Armijos daliniai Oriolo fronte 
nukovė 15,000 hitlerininkų, 
sakė Rotomskis, pridėdamas:

“Nuo Žalgirio laikų nėra 
buvę tokių didelių mūšių, kur 
lietuviai būtų sunaikinę tiek 
mirtinų savo tautos priešų!”

Tai kiekvienam lietuviui įsi
dėmėtinas faktas!

O reikia atsiminti, jog tai 
tik pradžia: Kai tie patys lie
tuviškieji daliniai įžengs į Lie
tuvos teritoriją, jie ten nudės 
hitlerininkų kur kas daugiau!

Nauji Naciam Smūgiai Skalos 
Srityj, Kur Užmušta bei 
Suimta 32,000 Vokiečių

London, bal. 13. —Pas
kutinėmis dienomis vokie
čiai gyrėsi, kad pramušda
mi Sovietų liniją, apsupan
čią vokiečius Skalos srityje,

Philadelphia, Pa.
Prakalbos Dėl Lietuvos 

Pagel bos
Ateinantį sekmadienį, 16 

d. bal., 2-rą vai. p. p., Lie
tuvių Tautiškoje Salėje, 
928 E. Moyamensing Avė., 
rengia Phila. draugijos -or
ganizacijos prakalbas Lie
tuvos žmonių pagelbai. Dėl 
šių prakalbų išsiuntinėta 
daug laiškų. Prašom visų 
Philad. ir jos apylinkės 
lietuvių s k a i tingiausiai 
rengtis prie šio istorinio 
susirinkimo. Prašom atga
benti rūbų, kenuoto mais
to, cukraus, cigarėtų, taba
ko, čeverykų, jei kas gali. 
Kas galės vėliau, prašoma 
priduoti adresus.

Advoktas Keistutis Mi- 
chelsonas iš New Yorko pa
sakys svarbią prakalbą. 
Kalbės' Katrina Petrikienė, 
ne tik žymi kalbėtoja, bet 
žymi veikėja Lietuvos gel
bėjimo reikaluose. Jinai pa
sakys žingeidžių dalykų. Į 
šias prakalbas kviečiam vi
sus lietuvius.

Sekret. Petras Mark

paliuosavę apsuptuosius. 
Bet oficialis Sovietų prane
šimas štai ką sako:

Bal. 12 d. į vakarus nuo 
Skalos miesto mūsų kariuo
menė atmušė priešų pėsti
ninkų ir tankų atakas; pati 
vedė ofensyvo veiksmus ir 
jais atėmė iš vokiečių dar 
kelias gyvenamąsias vie
tas.

Sovietų kariuomenė nuo 
bal. 1 iki 10 d. padarė štai 
kokių nuostolių vokiečiams, 
apsuptiems j vakarus nuo 
Skalos:

Raudonarmiečiai pagrobė 
187 vokiečių tankus ir mo
torines kanuoles, 121-ną ki
tokią kanuolę, 61-ną lėktu
vą ir 7,483 automobilius ir 
trokus. Sovietų kariai pa
ėmė nelaisvėn 6,988 vokie
čius ir užmušė daugiau 
kaip 26,000 jų kareivių ir 
oficierių.

Bal. 11 d. tame apsupime 
teliko jau tiktai apie 10,000 
vokiečių karių ir apie 80 
tankų iš buvusių apsuptų 
grupių penkiolikos pėstinin
kų ir tankų hitlerininkų di
vizijų.

Chinai laimėjo naują mū
šį prieš japonus Mogaungo 
klonyj, Burmoj.

Anglai iš oro bombardavo 
Osnabrneką, Vokietijoj.

Sovietiniai Lakūnai 
Sprogdino Rumunij. 

Uostą Konstantą
Washington. — Maskvos 

radijas davė sekamą prane
šimą, užrekorduotą Ameri
kos valdinės susisiekimų ko
misijos:

Naktį iš bal. 11 į 12 d. 
didelis skaičius sovietinių 
toli skrendančių lėktuvų 
bombardavo Konstantą, Ru
munijos uostamiestį, taiky
dami į karinius ir fabriki
nius jo punktus. Jie ataka
vo Konstantos prieplaukas, 
geležinkelių mazgą ir žiba
lo pramonės centrą, sukel
dami didelius gaisrus ir 
sprogimus. Didžioji uosto 
dalis liko apsupta liepsno
mis.

Konstanta stovi už 240 
mylių į pietų vakarus nuo 
Sevastopolio, Krymo pussa- 
lio uostamiesčio.

(Konstanta yra vienas iš 
Rumunijos uostų, kur vo
kiečiai ir rumunai stengsis 
laivais pabėgti iš Krymo 
pussalio.)

Veržtuvai prieš Airiją, 
Ispaniją, Turkiją

London. — Anglų valdžia 
dar labiau suvaržė laivų 
plaukiojimą tarp Airijos ir 
Anglijos. Tai todėl, kad ai
rių valdžia neišveja Vokie
tijos ir Japonijos atstovų.

Jungtinės Valstijos ir 
Anglija bendrai užprotesta
vo Ispanijos ir Turkijos 
valdovams, kad jie leidžia iš 
savo kraštų gabenti kari
nius metalus į Vokietiją.

London, bal. 13. — Rau
donoji Armija Krymo pus- 
salyje sutriuškino antrąją 
plačią vokiečių apsigynimo 
(Išun) liniją ir per dieną 
griaustinišku s m a rkumu 
nužygiavo 46 mylias į pie
tus nuo vakar užimto Džan- 
koj geležinkelių mazgo.

Raudonarmiečiai, koman-; 
duojami generolo Tol bu chi
no, užėmė Karača - Kangil 
miestą, tiktai 11 mylių į 
šiaurius nuo Krymo sosti
nės Simferopolio ir 46 my
lios į šiaurius nuo Sevasto
polio, didžiausio karinio uo
stamiesčio Krymo pussaly- 
je. — Simferopolio miestas

Per Diena Sovietai Nubloškė 
Vokiečius 46 Myl. Atgal 

su geležinkelių centru turė
jo apie 90,000 gyventojų 
pirm karo.

Sovietų kariai šturmu 
pramušė .galingąją vokiečių 
gynimosi liniją ties Išun, į 
pietus nuo Perekopo, siauro 
žemės ruožo tarp Juodosios 
ir Azovo Jūrų, ir grūdo 
priešus atgal, neduodami 
vokiečiams ir rumunams 
laiko atsikvėpti.

Šiame šiauriniamė - vidu
riniame Krymo fronte rau
donarmiečiai per dieną at
vadavo- virš 150 gyvenamų
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Sovietai Atvadavo Tiras polį: 
Laimėjo Karpatų Priekalnėse; 
Gręsia Rumunų Žibalo Vartam
London, bal. 13.— Trečio

ji Ukrainos armija, koman
duojama generolo Malinov- 
skio, šturmavo ir atėmė iš 
vokiečių Tiraspolį, stambų 
miestą, geležinkelių mazgą 
ir Dniestro upės uostą, ry
tinėje šios upės pusėje, .53 
mylios į šiaurvakarius nuo 
atvaduotos Odessos. Tiras- 
polyje Sovietai, tarp kitko, 
pagrobė kelis nacių trauki
nius su kroviniais.

Paskui raudonarmiečiai 
tuojau prasigrūmė į vakari
nį Dniestro šoną ir pradėjo 
žygius linkui Kišiniovo did
miesčio, Moldavijos Sovietų 
Respublikos sostamiesčio. 
Per dieną šiame fronte So
vietai atkariavo 500 ketvir
tainių mylių plotą su 31-na 
gyvenamąja vietove.

Šiame ruožte Raudonoji 
Armija gręsia hitlerinin
kam ir vadinamuose Galati

į vartuose, atsieit, tarp Juo
dos. Jūros ir Karpatų kalnų
dalies, vadinamos Transyl- 
vanijos Karpatais. Galati 
vartai yra laikomi vieninte
le praktiška vokiečių - ru
munų linija ginti didžio
sioms Rumunijos žibalo ver
smėms, Ploesti srityje.

SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 
PRIE KARPATŲ

Maršalo Konevo Antroji
Ukrainos armija atėmė iš

Apie Rotomskio sakytąją 
Chicagoje kalbą rašė Draugas, 
rašė ir Naujienos. Ypačiai pa
starųjų “korespondentas” pa
sirodė dideliu ablavuku. Jis 
bandė pajuokti konsulato at
stovą, kam šis savo kalbą skai
tė iš rašto.

Menševikų peckelis nežino 
nei to, kad visi valstybės pa
reigūnai ir diplomatai, imą at
sakomybę už kiekvieną ištar
tą žodį, savo kalbas sako iš 
rašto!

Man rodosi, būtų gerai, jei 
ir ne diplomatai ir ne valsty-

.vokiečių - rumunų svarbią 
Falticeni geležinkelio stotį, 
Karpatų priekalnėse, 65 my
lios į šiaurvakarius nuo Ja
ssy geležinkelių mazgo. Iš 

1 Falticeni eina geležinkelis 
i ir į Bucharestą, Rumunijos 
I sostinę.

Už 4 iki 9 mylių į vaka
rus ir šiaurvakarius nuo 
Falticeni raudonarmiečiai 
užėmė dar kelias stambias 
gyvenamąsias vietas. 0 ne- 
pertoli Falticeni eina gele
žinkelis per Karpatų tarp- 
kalnę Bają į Vengriją.

(Hitlerininkai, be jokio 
patvirtinimo iš niekur, skel
bia, kad jie Rumunijos 
fronte atgriebę nuo Sovietų 
Tirgu - Frumos ir Podul- 
Iloaei.)

Rumunija Prašanti 
Sovietų Taikos

Ankara, bal. 13. — Neo- 
ficialės žinios iš Balkanų 
kraštų teigia, kad Rumuni
ja slaptai pasiuntus savo 
atstovus Maskvon, taikos 
prašyti.

Londono spauda sako, 
kad Sovietai išstatę Rumu
nijai taikos sąlygas. Angli
ja ir Amerika užgyrusios 
tas sąlygas, kurios esančios 
žmoniškos.

jų vietų, tarp kurių yra 9 
geležinkelio stotys: Išun, 
Piatioziornaja, Voinką, Sei- 
tler ir kitos.

NACIAI IŠŠLUOTI Iš 
KERČO PUSSALIO

Generolo Jeremenko va
dovaujamu raudonarmiečiai 
visiškai Apvalė rytinį Kry
mo galą, vadinamą Kerčo 
pussalį, per dieną numar- 
šuodami dar 31 mylią pir
myn, užimdami Tašly-Jarą, 
Ak-Manai ir tris kitas ge
ležinkelio stotis ir dar 140 
gyvenamųjų punktų.

Generolo Tolbuchino ar
mija viduriniame Kryme y- 
ra jau kur kas daugiau ne
gu pusiau perkirtus Krymo 
pussalį ir perskėlus hitleri
ninkų jėgas. O gen. Jere
menko raudonarmiečiai grę- 
sia Eeodosijos uostui, kurį 
pasiekt telieka tik 15 my-
lių.

Abiejuose Krymo fron- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Raud. Lėktuvai Pleš
kina Bėgančius iš

Krymo Nacius
London, bal. 13. — So

vietų lėktuvai be jokios at
laidos bombarduoja ir ap- 

i šaudo ištisas eiles laivų, ku
riais vokiečiai ir rumunai 
bėga per Juodąją Jūrą iš 
Krymo pussalio linkui Ru
munijos, kaip praneša Uni
ted Press. Kiti Sovietų la
kūnai žeria nuolatinę ugnį 
i hitlerininkus, bėgančius 
linkui Krymo uostų.

Sakoma, kad vokiečiai au
tomobiliais ir trekais spar
čiai atgal važiuoja nuo besi
vejančių raudonarmiečių; 
bet naciai palieką rumunus 
tik pėsčius trauktis atgal.

Radijas sako {šiuos žo
džius rašant), kad Sovietai 
užėmė pozicijas jau tik 35 
mylios į šiaurius nuo Seva
stopolio.

London, bal. 13.— Ameri
kiečiai nušovė 28 nacių lėk
tuvus, o savo nustojo 11 
lėktuvų.

GARSIEJI LIETUVOS PARTIZANAI IR JŲ VEIKSMAI
----------------------------------- 0 ____________________ _____ B---------------------------------------------------------------- --------------------------------------

Maskva. — Rašo Antanas 
Sniečkus:

Sovietų vyriausybės įsa
kymu, 52 Lietuvos partiza- 

bės pareigūnai pratintųsi pa
našiai kalbas sakyti. Jos būtų 
tikslesnės, trumpesnės,- gražes
nės ir gilesnės.

Bet iš menševikiško kryžio
ko norėti padorumo ir dalykų 
supratimo reikštų tą patį, kaip 
norėti iš ožio pieno!

nai ir partizanės tapo apdo
vanoti ordinais ir medaliais 
už drąsą ir gabumus kovoj 
prieš vokiečius įsiveržėlius.

Vienai iš partizanių, Ma
rijai’ Melnikaitei buvo su
teikta titulas Sovietų Są
jungos Herojaus.

Lietuvos partizanai sprog
dina tiltus, skandina nacių 
laivus ir valtis ir ardo gele
žinkelių traukinius.

Sovietų Vyriausybės Įsakymu, Aukštai Pagerbti 
Lietuvos Patrijotai už Kovą prieš Vokiečius

GARSIEJI PARTIZANŲ 
BŪRIAI

Vokiečiai ypač pajuto 
smūgius, kuriuos kerta šie 
partizanų būriai: Žalgiris, 
Margeris, Vilnius, Už Tėvy
nę ir daugelis kitų.

VADAI
Visi Lietuvos žmonės yra 

girdėję apie partizanų va
dą, pasivadinusį Griku, ap
dovanotą aukščiausiu ordi
nu. Jis yra 25 metų am
žiaus. Neseniai Grikas su 
kitu partizanu minomis su

sprogdino du didelius trau
kinius, kuriais hitlerininkai 
iš Prūsų vežė savo kariuo
menę, ginklus ir amuniciją 
pro Vilnių. Trečias vokiečių 
traukinys susikūlė, atsimu
šęs į vieną jau suardytą 
traukinį.

Partizanui, kuris veikia 
vardu Kurmis, tapo suteik
tas Raudonosios Žvaigždės 
ordinas. Žmonės pavadino jį

“kurmiu” todėl, kad šis jau
nas lietuvis valstietis visų 
geriausiai p r a siskverbia 
naikinti priešų lizdus.

(Pabaiga Rytoj)
Turkija, bal. 13. Pra

nešama, kad Amerikos 
bombanešiai vėl daugmeniš- 
kai atakavo Rumunijos so
stinę Bučfiarestą ir Ploesti 
žibalo versmes ir jo apdir
bimo fabrikus.
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Baksnoja FBI į Pašonę Dėl 
Mišiūgos.

Laikraštininkas Albert E. Kahn para
šė straipsnį dienraštyj PM (bal. 12 d.), 
klausdamas FBI, kodėl ši įstaiga nieko 
nedaro dėl tūlo ukrainiečio fašisto, Luko 
Mišiūgos. Mišiūga esąs ukrainiečių fa
šistų vadas Amerikoje, jis redaguoja 
laikraštį “Svoboda”, jis dar prieš karą 
buvo susirišęs su visokiais neaiškiais 
gaivalais ir karo metu, sako rašytojas, 
nesiliauja varęs savo pragaištingos pro
pagandos.

Mišiūga yra labai priimtinas “frentas” 
tūliems lietuviškiems fašistams, pirmiau 
jį smarkiai garbinusiems.

Neramios Žinios Apie Indiją
Nors anglų karo vadai Indijoje rami

na pasaulį dėl japonų įsiveržimo į tų 
kraštą (iš Burmos), tačiau pasaulis vis 
tik negali nurimti. Jeigu praeitą rudenį 
buvo tikėtasi, kad per žiemą japonai bus 
išgrūsti iš visos Burmos ir būsiąs atida
rytas Burmos kelias, kuriuo bus galima 
pristatyti didesni kiekiai karinių reik
menų Chinijon, tai dabar tiems, kurie to 
tikėjosi, tenka gerokai nusivilti. Japonai 
kol kas ne tik nėra iš Burmos išvyti, 
senasis Burmos kelias neišlaisvintas, bet 
tuo pačiu sykiu japonai įsiveržė į Indi
ją ir rimtai grūmoja nukirtimu Calcut- 
ta-Ledo geležinkelio! Jeigu jiems tas pa
vyktų padaryti, tai britų ir amerikiečių 
karinėms pajėgoms, veikiančioms šiauri
niame Burmos kampe, būtų iš tikrųjų 
sunku.

Tiesa, suramintojai mums šitaip sa
ko: Japonai nepadarysią nieko baisaus 
Indijoj; tegu tik jie išeina iš raistų į ly
gumas, tai stipriosios britų pajėgos juos 
sunaikinsiančios.

Gal ir taip, tačiau reikia nepamiršti 
vieno ypatingo dalyko: su japonų ka
riuomene eina būriai ginkluotų indusų, 
eina kvislingai, parsidavę Japonijai. Įėję 
į Indiją, jie kėsinsis organizuoti indusus 
Japonijos interesams ginti. Jie bandys 
atsukti indusus prieš Jungtines Tautas.

Ir dėl to tūli žmonės daro rimtų prie
kaištų britų valdovams Indijoje: Kodėl 
jie, britai, neorganizuoja indusų kovai 
prieš japonus? O britai ne tik indusų ne
organizuoja, bet dar vis tebelaiko indusų 
lyderius kalėjimuose! Tarp laikomųjų 
kalėjimuose yra (pav. nacijonalistų va
das Nehru) atvirų japonų priešų, kurie 
turi daug įtakos Indijos masėse. Šitie 
britų kritikai dabar stato klausimą: Kam 
laikyti kalėjime Nehru? Kam laikyti ka
lėjimuose kitus jo pasekėjus? Kodėl bri
tų valdovai nesupranta, kad padėtis la
bai rimta ir reikalinga visų žmonių pa
jėgų įtempimo bendrajam priešui su
mušti ?

Nori, ar ne, turi pripažinti, kad britų 
valdovų Indijoje kritikai turi daug tie
sos. Mum rodosi, Londonas taipgi turėtų 
dėl to tarti savo žodį, o^gal ir visą lin
kui Indijos politiką griežtai pakeisti.

Indijos milijonai žmonių turėtų būti 
organizuojami ir ginkluojami kovai prieš 
japonus plėšikus.

Paminėtosios penkios “neutrales” ša
lys, nekariaudamos prieš mus, jos re
mia Vokietiją, mūsų priešą, prieš kurį 
mes kariaujame. Švedija teikia Vokieti
jai puikiausio plieno, apart kitų medžia
gų. Per Airiją vokiečių šnipai sužino apie 
mūsų laivų’ judėjimą, iš Portugalijos, Is
panijos ir Turkijos — vokiečiai gauna 
visokių medžiagų, jiems reikalingų ka
rui vesti.

Turkija per tūlą laiką buvo skaitoma 
artimesne Jungtinėms Tautoms, tačiau, 
nors ji yra gavusi iš lend-lease pagalbos, 
kol kas tebeflirtuoja su Vokietija, su 
Hitleriu, vis nedrįsdama tarti jam griež
tesnio žodžio.

Bal. 9 d. valstybės sekretorius Hull, 
sakytoje savo kalboje, neįvardindamas 
nei vienos “neutralių” šalių, pasakė, kad 
nuo dabar Jungtines Tautos reikalaus iš 
jų daugiau, negu praeityj.

Jeigu iki šiol tos šalys sakėsi, kad jos 
verčiamos daryti biznį su Vokietija, 
teikti jai visokių medžiagų, nes, atžaga
riai, Hitleris jas užpultų, tai dabar to 
pasakyti negali. Hitleris yra mušamas iš 
visų pusių ir jis jėga nešimos užkariau
ti neutralių šalių, jei jos atsisakys jam 
karinių medžiagų teikti.

Ši valstybės sekretoriaus kalba buvo 
sakyta tuomet, kai jo padėjėjas Stetti- 
nius nuvyko į Londoną svarbiems pasi
tarimams su Anglijos valstybės pareigū
nais. Manoma, kad Stettinius tarsis su 
anglais dėl pravedimo gyveniman to tė- 
zio, kurį patiekė Mr. Hull. Manoma, kad 
Londone bus išdirbti konkretūs planai, 
kaip sykį ant visados pasisakyti dėl ne
utralių šalių politikos.

Mums rodosi, kad šiuo metu Jungtinės 
Tautos turi visas galimybes padaryti 
“neutrales” šalis tikrai neutralėmis, ar
ba atkreipti jas prieš Hitlerį. Pirmiau
siai, mūsų nuomone, reikėtų suvaldyti 
tokia Ispanija, kurios fašistiniai valdo
vai tebeteikia Hitleriui visokią pagalbą 
ne tik medžiagomis, bet ir žmonėmis, pa
siųstais į Rytų Frontą. Su Turkija taipgi 
jau metas būtų pasikalbėti atviriau.

Gen. MacArthur ir Politika
Męs nežinome, ar generolas MacAr- 

thuras yra pasirišęs būti kandidatu į 
Jungt. Valstijų prezidentus (šių metų 
rinkimuose), ar ne, bet vieną žinome: 
tūli republikonai politikieriai naudoja jo 
vardą nominaciniuose balsavimuose ir 
visur kiša jį, siūlydami kandidatu.

Be abejo, gen. MacArthuras yra žy
mus generolas ir Amerikos žmonių my
limas. Tačiau jis gerbiamas ir mylimas 
tik iki to laipsnio, iki kokio jis tarnauja 
kaip karo vadas, kaip generolas.

Jei gen. MacArthuras apleistų frontą 
Pietų Pacifike ir kandidatuotų į Jung. 
Valstijų prezidentus, pradėtų politikie- 
riauti dabar, tai toji pagarba ir meilė 
jam žmonėse tuojau išdiltų ir jis ne tik 
nebūtų išrinktas prezidentu, bet dargi 
pasistatytų save į ne kokią padėtį, — 
panašiai, kaip 1864 metais pasistatė gen. 
McClellan, kandidatavęs į prezidentus 
demokratų partijos sąrašu prieš prez. 
Lincolną.

Mums rodosi, busimuosiuose preziden
tiniuose rinkimuose prezidentu reikia iš
rinkti dar vienai tarnystei prezidentą 
Rooseveltą, dabartinį krašto prezidentą 
ir visų ginkluotųjų pajėgų vyriausį ko- 
mandierių. Jam prezidentaujant karas 
buvo pradėtas, jam prezidentaujant ka
ras turi būti pasekmingai baigtas ir pa
stoviai taikai pamatai padėti.

Kai karas bus baigtas, gen. MacArthuras 
ar kuris kitas asmuo .galės sau laisvai 
kandidatuoti į prezidentus.

. - Jį to & <y 18 z '■ į te i ♦. •. h

KAIP ORGANIZUOTI LIETU
VAI PAGELBOS TEIKIMO 

KOMITETO SKYRIUS
Teikimas Lietuvos žmonėms pagelbos yra bepartyviš- 

kąs reikalas. Tose garbingose pastangose turėtų daly
vauti kiekvienas nuoširdus lietuvis.

Tuo supratimu buvo suorganizuotas ir pagrįstas Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komitetas. Tokiu pat suprati
mu turi būti organizuojami ir. remiami Komiteto sky
riai. Prie to darbo turi būti traukiami visi lietuviai, vi
sai nesikišant į jų politinius bei religinius įsitikinimus.

Nacionalio Komiteto skyriai arba vietiniai komitetai 
turi tiktai vieną uždavinį: rūpintis rinkimu Lietuvos 
žmonėms pagelbos. Tą savo uždavinį pilnai jie atliks tik
tai tada, kada susiorganizuos ir veiks korektiškai, tai 
yra, prie darbo pritrauks plačiausias vietos lietuvių ma
ses ir neįsileis partinių ginčų bei nesusipratimų.

Taipgi, steigiant skyrius, reikia laikytis to supratimo, 
kad šis mūsų darbas nėra tiktai mėnesio kito darbas. 
Nereikia manyti, kad karo pabaiga paliuosuos mus nuo 
tos atsakomybės linkui Lietuvos žmonių. Kaip tik prie
šingai: kai Lietuva bus išlaisvinta, kai pagelba bus gali
ma jau siųsti tiesiai Vilniun ir Kaunan visai Lietuvos 
liaudžiai, mūsų darbas padidės šimteriopai ir tęsis kele
tą metų, kol vargas ir sunaikinimas bus visai iššluota iš 
mūsų senojo krašto. Žinant karo audros paliktą žmonių 
nualinimą, žinant sunaikinimą, kurį šis karas padaro, 
būkime įsitikinę, gana ilgai Lietuvoje žmonės turės ken
tėti didelį vargą ir nedateklių.

Atsižvelgiant į tai, kas padaryta, kur tokių skyrių dar 
nėra, reikia tuojau juos steigti ir jiems padėti plačius 
pamatus. Kur tokie skyriai jau susiorganizavę, reikia 
stengtis juos praplėsti.

Kaip juos praplėsti, tai yra kiekvienos vietos atskira 
problema. Kai kur gal užteks pakvietimo prie darbo dau
giau veikėjų. Kitur gal reikės šaukti organizacijų atsto
vų konferencijas. Tai paliekame kiekvienai kolonijai at
skirai išspręsti.

Penktacl., Balandžio 14, 1944

Šposingas amerikietis virš savo kamoflažu paslėptos 
lindynės ant Bougainville, Solomons salyne, išstatė iš
kabą, jog čia “Šauliu užeiga — įžanga — 1 japonas.” 
(U.S. Signal Corps photo per Federated Pictures).

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠK1AUČIUS

Mankšta Palengvina Širdies genų apačios centrą, kurs val- 
Darbą do ir nustato kraujagyslių to-

Širdies ir kraujagyslių ligos T®’ 1 as®k°je pakyla kiaujo 
stovi ant pat viršaus: tokios ^girnas aiteįijose. . , . I 14 '7 m O 1 1 o i A c Iz 1 Lligos daugiausia numarina 
žmonių. Kolei tebėra sveika 
širdis ir sveikos arterijos, ben
dra tavo organizmo būklė yra 
gera. Todėl reikia prižiūrėti 
širdį, kad nepervarginus jos 

'perdaug, kad jos raumenų to- 
Pastebėta, kad beveik nieko da neveikia mažosios ko-j na išlaikius kuo ilgiausiai, kad 

lonijos. Jų veikėjai, matyt, mano, kad jiems nereikia įsi- ■ padėjus kraujo apytakai lygiai 
traukti į darbą. Mes raginame imtis už darbo, kad ir ma- iir patvariai eiti. * 
žiausias kolonijas. Kur tik randasi saujelė lietuvių, ten* Kol tebėr gera širdis ir krau- 
turi susiorganizuoti Lietuvos reikalais rūpintis komite-ljo apytaka, organizmas gau
tas. Kur yra organizacijų, tegul jos pasirūpina komiteto i na pakankamai deguonies (ok- 
sudarymu. Kur nėra organizacijų, pavieniai lietuviai pri- sigeno), ir kiekvienas audinių 
valo susieiti ir sudaryti komitetą. i narvelis gerai išsikvėpuoja :

Šis steigimas plataus Lietuvai Pagelbos Teikimo apa-: prašalina nudėvėtų medžiagų 
rato yra ir svarbus ir neatidėliojamas uždavinys. I gaminamą anglies dvideginio

Jeigu reikalingos platesnės informacijos darbo pra
džiai, kreipkitės į nacionalį komitetą. Tos informacijos 
bus greitai suteiktos. Jeigu kur susiorganizuoja vietinis 
komitetas, tuojau reikia pranešti centrui jojo viršininkų 
adresus.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas
419 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

ROCHESTER, N.Y
Pirmiausiai draugų ir drau

gių atsiprašau, kad su šia ko
respondencija pavėlavau. Ka
da buvo Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimas, 
tai ir mūsų vietinė Gedimino 
Draugija buvo pasiuntus savo 
delegatą į tą suvažiavimą, tai 
mūsų vietinį veikėją B. Čer
niauską.

Sugrįžus 
važiavimo, 
tas nutarė

“Neutralių” Šalių Politika
Europoje yra penkios šalys, vadinamos 

“neutralemis” dėl to, kad jos nekariauja 
prieš Jungtines. Tautas. Jomis yra Šve
dija, Airija, Portugalija, Turkija ir Is
panija. Tiesa, yra dar šeštoji — Švei- 

a, bet pastaroji ne tiek svarbi.

S A VIM G IN 
WAR BONOS

“Išvakariuose.”
Vis daugiau ir aiškesnių davinių atei

na, kad didysis Amerikos ir Anglijos žy
gis — atidarymas antrojo fronto Euro
poje, — bus pradėtas neužilgo. Vadinasi, 
mes gyvename išvakariuose didžiųjų į- 
vykių, kurių Amerikos žmonės nekant
riai laukė per pusantrų metų.

“Išvakariuose” antrojo fronto atida
rymo Raudonoji Armija Rytuose be at
vangos daužo priešo jėgas Rumunijoj, 
daužo jo jėgas Kryme.

Kai kurie mano, kad Krymas gali bū
ti išlaisvintas keleto dienų bėgyj. Mes 
nesame pesimistai, bet atrodo, jog būtų 
gerai, jei paskutinis hitlerininkas iš 
Krymo būtų išmuštas savaitės bei pus
antros bėgyj.

Gal, kai Raudonoji Armija baigs išlais
vinti Kvmti Krymą, jau nereikes sakyti, kad U 
padaryta “didžiųjų įvykių išvakariuose 
Gal jau faktas bus įvykęs.

delegatams iš su- 
Draugijos komite- 
sušaukti nepapras

tą narių susirinkimą, kad iš
klausytų' raportą. Susirinkimas 
buvo pilnai pasekmingas.

Susirinkime, mūsų delegatas 
B. Černiauskas išdavė platų 
raportą ir susirinkę pilnai už- 
gyrė suvažiavimo nutarimus 
ir nutarė juos vykinti. Draugė 
L. Bekešienė papildė raportą, 
kas dėl moterų veiklos, paaiš
kindama, ką yra Amerikoj 
moterys nuveikę karo laimėji
mo pagalbai.

Bo to Draugijos pirmininkas 
Geo. švedas paaiškino, kaip 
dabar ir ateityje Amerikos lie
tuviai turės remti Lietuvoj 
žmones, kuriuos naciai nuali
no, suvargino ir paprašė, kad, 
kiek kas gali, tai paaukotų 
tam svarbiam reikalui.

Susirinkę nuoširdžiai atsilie
pė į tą prašymą ir sekamai 
aukavo:

B. ir R. Černiauskai $10.
K. ir J. žemaičiai $5.
Po $2 aukavo: Bačiukai, K. 

Žukauskas, M. Vaidyla, F. 
Kantenis, R. Barauskas, J. 
Stanley, Totorienė, Snaidarie- 
nė, A. Duobienė, J. Kautiems.

Po $1: Naujalis, K. Vaiva
das, J. Markevičius, J. Vaiva
da, Morkevičienė, J. Totoris, 
Totoris, J. Klimašauskus, ; J. 
Ivanaitis, K. Galinaitis, P. Ba
ronas, A. Bartašius, P. žirgu
lis, J. Jokšas, J. Labeika, J.

Usevičius, A. Bekešius.
Po 25 centus: J. Piragis, 

Pale’jienė.
Viso liko surinkta $56.10. 

Gedimino Draugijos pirminin
kas pridėjo $4.90, tai pasidarė 
$60. (?—Red.) Rinko dd. Ba
ronienė ir Lekavičienė. Vi
siems aukavusiems tariame šir
dingai ačiū. Reiškia, Gedimi
no Draugija padarė gerą pra
džią pagalbai Lietuvos liau
dies, manoma, kad tą paseks 
kitos draugijos ir bendrai 
Amerikos lietuviai.

George Švedas, Gedimino
Draugijos Pirmininkas.

■ gaminamą
(carbon dioxide) gazą ir suge
ria į savę tą visagaivinantį de
guonį.

Kai žmogus tolydžio pakan
kamai gauni deguonies, tai 
jautiesi budrus ir miklus. Visa 
tavo išvaizda esti skaisti, gry
na, sveika, patraukli.

Tačiau, jei jautiesi pridusęs 
—negauni pakankamai deguo
nies, tai atrodai apsiblausęs; 
lūpos tau pamėlynavę, nagos 
irgi ne ružavos, bet juofevai 
melsvos; oda lyg kokia nesva
ri. Tatai yra deguonies bado 
(oxygen hunger, anoxia, his- 
tanoxia) reiškinys, širdies vei
kimas esti tada irgi apsunkin
tas, vis dėl tos pačios deguo
nies stokos ir širdies raumeny
se. Venos (“gyslos”) esti tada 
pripurtę, ištemptos, pilnos ne
švaraus pamėlynavusio krau
jo, persotinto anglies dvidegi
nio dujomis. Tas anglies dvi
deginio perviršis kraujuje per
daug įakstina tam tikrą sma-

Dažniausios tokio pridusimo 
(anoxia) priežastys esti: 1) 
nešvarus oras, suterštas ang
lies viendeginio (carbon mo
noxide) dujomis — iš auto
mobilių inžinų, iš neprižiūrė
tu krosnių, suodžiais užkimš- 
tų juškų, dūmtraukių, iš gazi- 
nių ir aliejinių kakalių ir šil- 
dytovų; 2) rūkymas, prirūky
tas, prišvinkęs oras; 3) nusisė- 
tl ė j imas, kai beveik nuolat sė
di ir sėdi, parazitiškai gyven
damas, be fizinio darbo, be 
mankštos, be žaislų ar sporto.

Vidutinė, nuosaiki, neper
sunki mankšta, gimnastika pa
deda palaikyti sveikatą, — iš
judina medžiagų apykaitą, pa
didina deguonies susigėrimą į 
kraują, perspėja ir prašalina 
tą pridusimą, tą deguonies ba
dą. O reikia žinot, jog reikš
mingiausioj! deguonies bado 
pasėka yra apsilpęs širdies vei
kimas-, išsipūtimas ir pribrin- 
kimas venų ir padidėjęs krau
jo slėgimas.

Regulingas kasdieninis pra- 
simankštymas sustiprink šir
dies raumenis, kaip ir visus ki
tus raumenis, sustiprina šir
dies veikimą, neduoda venoms 
taip išpursti krauju ir perspė
ja aukštą kraujo slėgimą. Pa
prasta, nuolaidi mankšta, ne 
kokia ten sunkioji atletika ar
ba kokios 
nes.

Net jei 
nesveika, 
nuosaikiai 
dėt merdėt susikuprinus nie
ko gera nežada. Judėjimas 
yra gyvybės reikalas.

lenktynės, rungty-

kieno širdis silpna, 
visuomet naudinga 
pasimiklinti, — sė-

Kalbėdamas Mississippi valstijos seimeliui poll tax senatorius Theodore F. Bil
bo (D.) ragino pietiečius “veržti spalvų virvę ankščiau ir ankščiau” ir sunaikinti 
pasimojimus atsiekti pilnesnes lygybes “tuojau ir ant visados.” Bilbo sake, kad jis 
pleperiaus (filibusteriaus) Kongrese nors ir 18 mėnesių, jeigu tiek laiko reikėtų 

_ . ... < . r." A -i • _____i„=. u,,..:.. ..i.:Selenis, C. Stefan, P. Mali
nauskas, W. f^aek.

Po 50 centų: S. Šimaitis,

užmušimui HR

pavadino
Tikrieji demokratai teisėtai jo šiokius 

mčiavimu demokratijos.” (Federated Pictures j.
i.
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Pittsburgho Žinios PHILADELPHIA, PA

suvažiavę

So. Boston, Mass

bus nugalė-

Hartford, Conn.
Lietuviai Veikia

Great Neck, LI
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KONCERTAS IR ŠOKIAI
RENGIA LIUOSYBĖS CHORAS

Šeštadienį, 15 d. Balandžio-April

Tikietus Pasipirkite Pas Vietinius Pardavėjus
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kad jeigu 
mestų visas

Galinga
Galinga
Galinga
Galinga

Mostis
Mostis
Mostis
Mostis

. 75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

ir pasiau-
vargstan-

dalyviai, reikia 
tai ir vėl gau
stai aukavusių

gyvenimą,
kiek galėdami,
savo aukomis, 

savo išgale, visu

Šis, požemio keliais išneštas iš Francijos paveikslas, 
yra iš slapta padarytos filmos slaptoj Maquis francūzų 
partizanų bazėj Haute Savoie srityje. Jie pradeda die
ną iškėlimu trispalvės Francijos vėliavos. (Federated 
Pictures).

SLA nariai turi pa
ir todėl blofai ir 

nieko nepagelbėjo

Ko- 
St., 
ap
turi

PRADŽIA 7:30 VAL. VAK.
Įžanga 50c, taksai 10c — Viso 60c.

GROS PUIKI ORKESTRĄ

padoriems lietuviams 
atdaros'į komiteto dar- 
teikime pagelbos lietu- 

nuo karo nukentėju- 
Nacionalio Komiteto

pasižadam 
savo 
savo 
savo 
kaip

Blefais ir Šmeižtais Netoli 
Nueisi

Laike SLA viršininkų rinki
mų buvo viena iš didžiausių 
agitacijų varoma prieš Mažuk- 
ną, kad tik sumeškeriojus dau
giau balsų Dargini. Visokie 
šmeižianti lapeliai pasipylė, 
pradedant pačiu SLA prezi
dentu ir baigiant grigaitiniais 
pastumdėliais. Ir štai kokios 
pasekmės buvo trijų SLA kuo
pų Pittsburghe balsavimuose: 
už Mažukną buvo paduota 
106 balsų, už Dargį 14 balsų.

Kodėl Pittsburgho SLA na
riai tokia didele didžiuma bal
sų pasisakė už Mažukną? At
sakymas yra vienas ir aiškus: 
Mažuknos ir Dargio darbai 
yra žinomi dėl pittsburghiečių 
ir tie balsavimai parodė, kat
ram iš jų 
siti kėj imą 
šmeižtai 
jiems.

Kitas Blofas ir Šmeižtas
Kaip buvo šaukiama progre

syvių žmonių konferencija, 
kovo 26 d., š.m., tai Gaba- 
liausko “klapčiukas” Bakanas 
paskelbė* visoj pro-hitlerinėj 
spaudoj, kad niekas į tą kon
ferenciją nevažiuotų, žinoma, 
kad kiekvienas mąstantis žmo
gus tiktai nusijuokė iš tokio 
žioplo Bakano pareiškimo. Da
bar tik klausimas, ar nėra kas 
daugiau pasislėpę čia? Man 
rodos, kad taip. Progresyviai 
žmonės susirenka ir daro pla
nus, kaip pagelbėti suvargu- 
siems Lietuvos žmonėms ir 
kaip tą pagelbą greičiausia 
pasiųsti, nes jau arti ta die
na, kada hitlerininkai bus iš
ginti iš Lietuvos. Pagelba bus 
tuojau pasiųsta nuo Amerikos 
lietuvių ir bus išgirsti balsai 
nuo Lietuvos žmonių ir tada 
hitlerininkams užsibaigs dole
rių žuvavimas. Jie negalės 
daugiau lietuvių visuomenės 
apgaudinėti.

Soho Dėdė.

žemiau telpa rezoliucijos, 
priimtos Pittsburgh ir Apylin
kės lietuvių konferencijoj.

Rezoliucija Roosevelto 
Rėmimo Klausime

Kadangi prezidentas Roose- 
veltas su tūlais nariais iš sa
vo vyriausybės, daugelyje at
sitikimų, palaikė teisingus 
liaudies ir darbo žmonių rei
kalus, dėjo pastangų karo iš- 
laimėjimui, tai reakcionieriai iš 
Dies komiteto, Ilearsto, Mc- 
Cormicko, Wheelerio, Lindber- 
gho ir kitų grupių, išstoja 
prieš jį ir kenkia prezidento 
programai. Jie visaip niekina 
prezidentą, jo šalininkus, 
liaudies įgązdinimui apšaukė 
“komunistu.”

Mes, darbo žmonės, supran
tame, kad Rooseveltas nėra

darbo klasės žmogus, asmeniš
kai yra turčius, tačiau jis va
duojasi liaudies ir šalies rei
kalais, nuoširdus abelnos de
mokratijos šalininkas, tai mes, 
laikytoj konferencijoj, kovo 
26 d., 1944 metais, 142 Orr 
St., Pittsburghe, pareiškiame, 
kad pilnai sutinkame su pre
zidento Roosevelto politika, 
prižadame pilnai remti karo 
laimėjimo pastangas ir pagei
daujame, kad jis apsiimtų 4- 
tam terminui i prezidento vie
tą, nes tik jis gali apvienyti 
mases liaudies karo pergalei ir 
būsimai taikai, o mes nuošir
džiai remsime jo kandidatūrą 
ir prašysime visus lietuvius tą 
pat daryti.

tojų masines žudynes, girdime 
ir suprantame Lietuvos gyven
tojų vargus, jūsų sunkias ko
vas, j ū s ų bud ė j i m ą 
kojimą dėl Lietuvos 
čios liaudies.

Mes, delegatai,
į Pittsburgh, Pa., nuo įvairių 
lietuvių draugijų, kovo 26 d., 
1944, tiesiame jums savo deši
nę ir sveikiname! Jūsų dar
bai, pasiaukojimai, didvyriš
kas narsumas ir drąsumas bus 
įrašyta Lietuvos ir viso pasau
lio istorijoj. Bus įrašyta neiš
dildomu rašalu, rašalu geni- 
jiškų darbų.

Rezoliucija Karo Klausimu

Hitlerio ir jo sekėjų užkur
tas baisus karas siaučia, milio- 
nais ryja žmonių gyvastis, 
griauna ir degina miestus ir 
kaimus, naikina didelius tur
tus, kas plečia neapsakomus 
vargus ir liaudies skurdą.

Hitleris ir jo šalininkai dar 
turi daug jėgų. Tiesa, Raudo
noji Armija jau sudavė jam ne 
vieną skaudų smūgį, gerokai 
aplamdė, parodė, kaip reikia 
kariauti, bet dar daug reikės 
padėti brangių gyvasčių, pirm 
galutinai priešas 
tas.

Visiems aišku, 
Jungtinės Tautos
jėgas priešo sunaikinimui, tai 
pergalė būtų greičiau atsiekta, 
bet Anglijoj ir Amerikoj tam 
tikros jėgos kliudo. Jau daug 
kartų buvo žadėtas antras 
frontas prieš Hitlerį, bet kaip 
jo nebuvo, taip nėra. Mes su
prantame, kad atidarymui an
tro fronto ir karo laimėjimui 
trukdo tie, kurie iš karo daro
si neapsakomus pelnus. Jie no
ri, kad karas tęstųsi ilgai.

Mes matome ir jaučiame, 
kad prezidentas Rooseveltas 
nori kirsti smūgį hitlerizmui 
ir pergalingai baigti karą, bet 
tam kenkia tie elementai, ku
rie nenori matyti Hitlerio gau
jas sumuštas.

Todėl liaudis turi jungtis 
aplinkui prezidento karo lai
mėjimo programą, kad—ją pra
vedąs gyveniman ’kaip galima 
greičiau, visi privalo pirkti 
kuo daugiausiai karo bonų, 
remti visas karo pergalės 
kampanijas ir prie šio darbo 
kviečiame visus lietuvius.

Rezoliucija
Mūsų tėvų žemė Lietuva, 

per šimtmečius kentėjus barba
rų kryžiokų užpuolimus, tero
rą ir kitas skriaudas. Dabar ir 
vėl tų pačių niekšų ainiai — 
Vokietijos naciai, plėšia Euro
pos kraštus, sykiu plėšia, tero
rizuoja ir Lietuvą. Lietuvos 
miestai ir ūkiai išardyta. Na
mai išgriauti ar sudeginti, gy
vuliai, maistas ar kas tik buvo 
geresnio, iš Lietuvos atimta ir 
išvežta Vokietijon. Lietuvos 
gyventojai žudomi. Kiti išva
ryti Vokietijon prie sunkių 
darbų ar pasilikę Lietuvoje 
miršta dėl trūkumo maisto, 
miršta dėl stokos pastogės ir 
drabužių, miršta nuo įvairaus 
nacių teroro!

Mūsų broliai ir sesutės, ma
ži ir seneliai, kurie dar gyvi 
likę Lietuvoje, su nuvytusiais 
veidais, su ašaromis pasriuvu- 
siom akim, ištiesę savo mal
daujančias rankas laukia pa
galbos, laukia pagalbos nuo 
Amerikos lietuvių!

šioje konferencijoje, kovo 
26, 1944, mes, Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvių draugijų de
legatai, suprasdami Lietuvos 
žmonių sunkią padėtį, atjaus- 
dami jų vargus, jų kančias, jų 
baisų 
padėti, 
darbu, 
spėka,
pasiryžimu, šelpti jumis 
moraliai, „ taip ir materialiai, 
Lietuvos gyventojai!

Mes prašome visų lietuvių, 
visų lietuviškų, organizacijų, 
bendrai su mumis susijungti, 
susicementuoti ir dirbti kartu 
tą garbingą darbą!

Su priėmimu šios rezoliuci
jos, mes išrenkam komitetą ir 
patiesiame pamatus Lietuvos 
gyventojų gelbėjimo darbui, 
kaip aukščiau pasakyta.

Rezoliucijų Komisija:
J. Miliauskas,
E. K. Sliekiene,
K. Kairys.Sveikinimas Lietuvos Partiza

nams ir Kitiems Kovotojams

Draugai ir draugės partiza
nai ir visi kovotojai prieš vo
kiškus užpuolikus ir savus na
cių pataikūnus Lietuvoje!

Mes, už tūkstančių mylių 
nuo jūsų, gyvendami Jungt. 
Amerikos Valstijose, girdime 
ir suprantame Lietuvos gyven-

LIET. TAUT. NAME
Main & Vine Sts.,

PROGRAMOJ DALYVAUJA:
1. Vietinis Liuosybės Choras.
2. Norwoodo Vyrų Choras.
3. Vera Putvinskaitė (Belkienė) solistė.
4. Ona Mineikaitė, solistė.
5. Moterų Apšvietos Grupė Dainuos.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
Po Koncerto bus užkandžių ir įsigėrimų.

Mūsų visos lietuviškos drau
gijos, bendrai su rusų draugi
ja, rengia Raudonojo Kryžiaus 
naudai puikų bankietą, šį sek
madienį, 16 d. balandžio, 5:30 
vai. vakare. Įžanga tiktai $2, 
bus puiki programa ir šokiai.

Gerbiamieji, atsilankę į šį 
parengimą, ne tik galėsime 
pasižmonėti, linksmai laiką 
praleisti, bet ir prisidėsime 
prie paramos laimėti šį brutalį 
karą.

Raudonajam Kryžiui šiuo 
laiku labai reikalinga finansi
nė parama vedimui tokio dide
lio ir taip naudingo darbo ap
rūpinimui mūsų šalies visoke
riopai, ypatingai karinių jėgų. 
Raudonasis Kryžius teikia 
daugmenišką pagelbą, reika
lingą ne tik savo šalyje, bet 
ir priešų paimtiems nelaisvėje 
kovotojams.

Padarykime šį parengimą 
kuo pasekmingiausiu, pasiro- 
dykime, kad Great Necko lie
tuviai nuoširdžiai remiame 
Raudonąjį Kryžių ir sykiu vi
sas mūsų šalies karines pa
stangas. Komisija.

London. — Anglai - ame
rikiečiai per 4 dienas su
naikino 352 vokiečių lėktu
vus.

Neapolis. — 500 Ameri
kos lėktuvų bombardavo na
cių orlaivių fabrikus ties 
Viena, Austrijoj

:iį bą “išlaisvinimui” Lietuvos. 
Jis užtikrino, kad Lietuvos ne
priklausomybė bus sugrąžin
ta su pagelba Amerikos tokių 
smeton-nacių, kaip ir jis. Sar
mata klausytis to žmogaus ir 
jo nesuprantamos kalbos, ku
ris mano, kad labai teisingai 
kalbąs.

Vieni žmonės juokiasi iš to 
neišmanėlio, kiti net smerkia 
Amerikos radio stotis, kam 
jos leidžia skleisti Hitlerio pro
pagandą! Steponavičius daro 
biznį iš visų lietuvių biznierių 
ir kostumierių lietuvių.

Šitokie lietuvių radio netar
nauja lietuviams, bet nori juos 

Savo biznį jie | sukurstyti, ardyti lietuvių vie-

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Susirinkimai

Balandžio 2 d. atsibuvo du 
susirinkimai reikale teikimo 
pagelbos Lietuvai. Nuo 1-mos 
vai. po pietų iki 4 vai., tai bu
vo konferencija suvažiavusių 
keleto miestų Mass, valstijos 
veikėjų bei komitetų narių: 
So. Bostono, Montello,' Lowel- 
lio, Lawrence’o, Norwoodo ir 
Nashua, N. H. Buvo reiškiama 
trūkumas, kad dar daugelio 
miestų nėra delegatų, kur lie
tuvių nemažai randasi.

A. Bimba, nacionalio LPTK 
pirmininkas, iš Brooklyno da
vė reikšmingą, platų paaiški
nimą darbuotės reikalais. Su
sirinkusieji buvo dideliai dė
kingi jo paaiškinimams, ypa
tingai svarbu, kad Liet. Pag. 
Teik. Komitetai neužsiimdinė- 
tų jokiais politiniais ir srovi
niais veiksmais ir ginčais, kad 
visiems 
durys 
buotę 
viams 
siems.
yra obalsis gelbėti visus su
vargusius Lietuvos žmones, o 
ne valdžią šelpti, kokia ji ten 
nebus, kitais žodžiais sakant, 
forma gelbėjimo tokia, kaip 
Raudonojo Kryžiaus.

Labai daug Amerikos lietu
vių turi noro gelbėti savo tė
vynainius, nuo karo nukentė
jusius, bet nenori, kad taip 
įvyktų, kaip po praeito karo, 
kad iš žmonių surinktomis au
komis tik privatiškos bendro
vės kūrėsi, vėliau, kaip laši
niai ant skaurados tirpo, o 
Lietuvos varguoliai nieko ne-' 
gavo, šio komiteto globoje 
taip nebus.

Vėliau, po 4 vai., toje pa
čioje salėje, . įvyko šaukiama 
so. bostoniškio LPTK pirma 
platesnė sueiga apkalbėjimui 
prakilnaus darbo; žymėtina, 
kad taip neskaitlingai susirin
ko! Susirinkusieji gavo užkan
džių ir arbatos. Pirmininkavo 
A. J. Kupstis, tai simpatingas 
ir nuoseklus pirmininkas, per
statė draugus pakalbėti. D. G. 
Jusius, prisiminęs, kaip yra 
svarbu* dabartiniu ‘momentu 
susirinkti mums lietuviams į 
būrį ir dalintis mintimis, va
duojantis dialektiniu istorijos 
supratimu ir paskaitė Lietuvos 
intelektualų atsišaukimą, iš
leistą 1942 m. pradžioje ir kas 
jį pasirašo. (Tas dokumentas 
yra žurnale šviesoj, 2 num., 
1942 m.) J. Karsonas iš Lo
well, trumpą, bet energingą 
prakalbą pasakė, kaip nepa- 
liujamai mums prisieis aukoti 
ir aukoti suteikimui pagelbos, 
nes šioji užkurtoji fašizmo ko
va nesustos, kol fašizmas ne
bus nušluotas visame pasauly
je. (

Dr. J. Repšys reiškė pasiten
kinimą konferencija, girdėtais 
raportais ir tarimais ii’ linkėjo 
bostoniečiams gerų pasekmių 
darbuotėj, gausiai suteikti pa
gelbos lietuviams, čia pirmi
ninkas pastebi, nors visi lau
kia svečio prakalbos, kad pa-

daro pertrauką ir parinks au
kų, kuris kiek išgali, kad pa
aukotų. Paskui jau perstato 
kalbėti svečią iš Brooklyno, A. 
Bimbą. Jis ne per ilgoje pra
kalboje labai puikiai dalykus 
nušvietė; kodėl mes turime 
gelbėti lietuvius, nuo karo nu
kentėjusius vargdienius, nes 
kitas kas negelbės jųjų, kaip 
mes tą gelbėjimo aparatą tu
rime sudaryti, pagaliaus, kad 
tas gelbėjimo laikas bus ne
trumpas, pasidalinantis į tris 
stadijas: gelbėti padedant, 
kaip išvaduoti Lietuvą iš oku
pantų nacių, jungo, kaip bus 
išvaduota, tai kuo greičiausiai 
sušelpti labiausia nukentėju
sius, o vėliau kaip pagelbėti 
atstatyti išgriautas ir sudegin
tas kultūros ir mokslo įstaigas 
— knygynus ir muziejus, ir t.t.

Sakė, kad šio pasaulinio ka
ro pabaigos toli gražu nema
tyti, kad, apart hitlerinės Vo
kietijos dar galingas demokra
tijos priešas yra Japonija, 
kad Vokietijos nacistinė ka
riuomenė nesmunka, nepai
sant, kukius smūgius gauna 
nuo Raudonosios Armijos, 
kaip reikia atkariauti per kru
viną kovą kiekvieną pėdą že
mės, taip ir japonus tik per 
kruviną kovą iš kiekvienos sa- 
liukės nukrapštys. Todėl rei
kia ištvermės ir pasiryžimo, 
bet demokratijų galutinas lai
mėjimas užtikrintas.

Susirinkimo 
pasakyti, kad 
šiai aukojo, 
vardai:

Po $5: M. Krasauskienė, 
Mr. & Mrs. Niaurai, Barčiai, 
Nancy Domeika.

$3 žvingilai.
Po $2: G. Lekas, J. šūkis, 

Dambrauskai, Pužinskai, J. 
Žekonis, A. J. Kupstis, B. F. 
Kubilius, J. Masteika, dr. J. 
Repšys.

Po $1: A. Jankus, H. Ta
mošauskienė, Dėdė, Naujokai
tis, K. Žukauskas, K. Kaliošas, 
J. Mickevičia, J. Senkevičia, J. 
Zeimis, Kiškis, J. Vilimaitis, Z. 
Jarulis, J. Vilkas, Leponis, Ka
valiūnas, Žukauskienė, J. Kaz
lauskienė, M. Kazlauskas, 
Masteikienė, A. Dameikienė, 
V. Norbutienė, A. Musevičie- 
nė, J. Jusienė, A. Juškienė, D. 
G. Jusius.

Po 50c: Daunis, Kavaliu- 
nienė, Dubinskienė ir Olga 
Šukiutė i75c. Viso, aukų pini
gais $71. ūkininkė Myneikie- 
ne pagamino keletą lietuviškų 
sūrių ir vieną paaukojo, kurį 
dalyviai iš varžytinių pasipir- 
ko. Įplaukų pasidarė $11.50. 
Tai bendra suma susidaro — 
$82.50. Tai gražios pasekmės 
Komiteto darbuotės. Daug pa
sižadėjo sudaryti pundelius ir 
siųsti nacionaliam komitetui. 
Labai karštai ragino A. Bim
ba, kad aukotų įvairių aprė- 
dalų ir siųstų Nacionaliam 
mitetui, 419 Lorimer 
Brooklyn 6, N. Y. Visoki 
rėdalai, pirma siunčiant, 
būti išvalyti.

Tarnauja?

Pirmutinis lietuvių radio ve
dėjas buvo Mr. Kisielius, ku
ris garsino visokius parengi
mus, sveikinimus, pranešimus, 
mirimus ir kitą ką, ir nemažai 
jis gavo simpatijos, tačiau ne
galėjo išsiversti dėl finansų 
padėties ir užsidarė.

Vėliau atidarė lietuvių ra
dio baldų krautuvėlės savinin
kai Antanavičiai. Jiems pagel
bėjo baldų firmos palaikyti 
lietuvių programą; prie to, jie 
gavo pagarsinimų, sveikinimų, 
ir 1.1. Vedėja šio radio buvo 
Antanaitienė.
pradėjo biednai ir dėl to gar
sino lygiai visokius parengi
mus ir nesikišo į politiką. Jie 
taikėsi prie biznio ir nepaisė 
sriovinio nusistatymo. Paskui 

I ant syk jie pasiskelbė, kad pa
žangiųjų parengimų negarsys 
daugiau. Prie savo radio pro
gramos pradėjo pamokslus 

; sakyti Antanaitienė apie Lie
tuvos rojišką Smetonos val
džią. Kunigai pradėjo prakal
bas sakyti ir plūsti pažangiuo
sius lietuvius. Pasistatė už kal
bėtoją švedą — svetimtautį, 
Pennsylvanijos Universiteto 
profesorių, dr. filologijos, 
Sims, kuris šmeižė ir plūdo 
Sovietų Sąjungą taip bjauriai, 
kad lietuviai pradėjo rašyti 
protestus tai radio stočiai. Pa

ranka ant 
biznis susi- 
žmonės ne- 
radio kelių

žangieji pamojo 
Antanaičių ir jų 
traukė. Lietuviai 
paiso tos lietuvių
minučių programos. Kvaksi ji 
apie savo biznį ir niekas jos 
nesiklauso.

Trečią lietuvių radio valan
dą apmoka stambus savinin
kas valgomų daiktų “whole
sale,” Steponavičius, kuris pri
stato ne tik lietuvių krautuvi
ninkams, bet ir net svetim
taučiams. Jis apmoka už du 
sykius į savaitę. Vedėju pro
gramos esti žikas, vargoninin
kas. Politiniai šią radio stotį 
kontroliuoja lietuviški kunigai 
i|’ reakciniai politikieriai. Pa- į 
žangiųjų organizacijų paren
gimų negarsina. Griekas!... 
Tankiai kalba kunigai ir lieja 
smalą ant Sovietų Sąjungos, 
komunistų, garsina save, kad 
jie atstovauja visus lietuvius. 
Ši lietuvių valanda varė pro
pagandą už Pittsburghe su
šauktą konferenciją ir už įvy
kusią New Yorke smeton-nacių 
konferenciją.

Garbavojo visada smeto- 
nizmą ir leido plūsti progre- 
syvę lietuvių visuomenę, ši va
landa, tai tikrai smeton-nacių 
propagandos gūžta. Daug pa
žangesnių lietuvių nepaiso, 
kas ką 
paisyti 
veiklą, 
gram o j 
kus su 
jam parašė tą prakalbą, bet 
jis plūdo komunistus, kurie, 
būk jam ramybės neduodą, 
plūdo Sovietų Sąjungą ir pa- 
galiaus pasisakė, kaip jie dir-

nybę. Tai įrodė Raudonojo 
Kryžiaus ir Karo Pergalės 
Komiteto darbai. Buvo sukel
ta $2,000 R. Kryžiui; War 
Chest, apie tiek bombane- 
šiui bonais pusė milijono do
lerių. Gi šiemet, kada kunigai 
persirinko savo valdybą ir iš
šlavė didžiuosius kliubus iš 
valdybos, dabar jie pasiliko 
vieni, kliubai ir kitos organi
zacijos neklauso jų. Jie išardė 
vienybę ir padarė skriaudą 
karo pastangoms.

Graborius Kavaliauskas ga
vo progą pasigarsinti ir jo ne
girdėt. Kliubai surinko aukų 
Raud. Kryžiui virš $500 ir pa
tys pristatė ir nepasitiki šiam 
komitetui.

Lietuviai patirs, kas vieny
bę ardo, kas meluoja ir šmei
žia lietuvių vardą. Jie gyrėsi 
ant šio radio, kad 90% lietu
vių einą su jais, bet jie gerai 
žino, kad meluoja.

Rep.

lietuvių
pliauškia, bet reikia 

ir imti atydon priešų 
Pastarojoj radio pro- 
išlindo koks ten Nor- 

prakalba. Nežinia, kas

Pereitą mėnesį lietuvių or
ganizacijos, įvairių pakraipų, 
buvo smarkiai sujudę ir rengė 
parengimus paramai Raudono
jo Kryžiaus.. Lietuvių Skyrius 

įdavė Raudonajam Kryžiui 
$500, Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubas sukėlė virš $500. Pro
gresyvių Moterų Kliubas, 
ALDLD 68 kp., Laisvės Choras 
ir kitos organizacijos stojo į 
tą garbingą darbą, kad parem
ti Raudonąjį Kryžių.

Dėl to vietiniai laikraščiai 
labai gražiai atsiliepė apie lie
tuvius. Dabar lietuviai dirbs 
(kol kas dar tik progresyviai), 
kad visu smarkumu Lietuvos 
žmones paremti, kuriuos kry
žiokai nualino.

Balandžio 23 dieną atsibus 
parengimas ir tai jau ne pir
mas, paramai lietuvių kovoto
jų ir vaikučių, kurie yra pasi
traukę giliau į Sovietų Sąjun
gą. Rengia bendrai komitetas' 
iš šešių organizacijų. Atsišau
kia į farmerius, kad, kurie 
kiek gali, paaukotų maisto pa
rengimui. Kurie galite ką pa
aukoti, tai prašome pranešti 
rengėjams, 155 Hungerford

(Tąsa 5-me pusi.)

SVEIKATA—TURTAS
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 
MOSTJ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį 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. <l-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 
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.

. 1-oz

.. 2-oz 

. 4-oz. 
16-oz.

atneš Galingą Mostį.

.....Deksnio

.....Deksnio

.....Deksnio

.....Deksnio
Vardas ir pavardė ............

I

Gatvė ir numeris ..............
Miestas ............................................................. .7....Valstija

„ DEKEN’S OINTMENT p. o. box 666, Newark i, n. j
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(Tąsa)
Kai sužinojo, kad Andriejus užsira

kino katilinėje ir kad jį nori nušauti, 
Vasileka apėmė siaubas. Alpstančia šir
dimi vaikas stebėjo legionininkų mėgi
nimus įsibrauti į katilinę.

Kai tas mėginimas nuėjo niekais, jo 
džiaugsmui nebuvo ribų. Vasilekas blaš
kėsi tarp darbininkų ir, maldaujamai 
žiūrėdamas pilnomis ašarų akimis, klau
sinėjo pažįstamus krosniakurius:

— Pasakykite, dėde, ką jie darys su 
juo?

Krosniakuriai rūškani tylėjo. O vienas 
paėmė jį už rankos ir pavedė į šalį:

— Spruk iš čia, kol gyvas! Vienas jau 
prisibeldė... o gal nori, kad ir tau ta pa
čia proga nusuktų sprandą?

Vasilekas pabėgo nuo jo. Apsipylęs 
ašaromis, vėl nubėgo žiūrėti, ką daro 
legionininkai.

Tai, kas vyko katilinėje, stebėjo visi 
fabriko kieme sulaikyti darbininkai. 
Baugi vieno žmogaus drąsa, prieš kurią 
buvo bejėgiai ginkluoti legionininkai, 
pavergė širdis. Paniurę, sunkaus darbo 
iškankinti žmonės vieno žmogaus pasi
priešinime jautė priekaištą savo pasy
vumui. O staugimas nė vieną minutę ne
leido tai užmiršti. Dabar dėl Ptachos li
kimo visi nerimo. Atvirai pradėjo juo 
gėrėtis, ypač moterys. Pasigirdo pasi
piktinimo balsai:

— Susigėstumėte, mužikai, spoksoję! 
Palikote vieną žūti, o patys bėgate!

— Daugiau su bobomis kovojate...
— Ten jie didvyriai—boboms dantis 

daužyti.
Tų šūkių, sirenos ir visų įvykių įkai

tinti darbininkai atsisakė išeiti iš kiemo. 
Legionininkai panaudojo durtuvus. Rai
teliai spaudė arkliais ir čaižė rimbais.

Zaremba užkimo berėkdamas. Priešin
damiesi įnirtę darbininkai vieną legioni
ninką nutraukė nuo arklio. Vos atsiko- £
vojo jį. Zarembos eskadronas labai sun
kiai valė kiemą.

Vasilekas nerado sau vietos. Tą besi
blaškančią mažą figūrėlę jau pastebėjo 
legionininkai.

— Ei, tu! Ko tau čia? Stok, kalė tavo 
• motina! Kur bėgi? — suriko jam vienas.

Vasilekas nėrė į minią ir, alkūnėmis ir 
galva dirbdamas, prasiskverbė į patį 
tirštumą. Bijodamas, kad nesučiuptų, 
pro tarnybinį įėjimą nubėgo į anglių 
sandėlį ir tiktai atsiminė savo angą...

Prisikasęs ligi anglių duobės, Vasile
kas ilgai tamsoje šliaužiojo po anglis, 
galva ir keliais skaudžiai atsitrenkdamas 
į akmenis, jieškodamas praėjimo į iše
iną ir nesurasdamas. Ji buvo užpilta

naujai suverstomis anglimis. Tada vai
kas pradėjo kapstyti anglis, sunkius ga
balus nuvilkdamas į šoną. Vienas nusiri
to atgal ir skaudžiai užgavo jo basas 
kojas. Vasilekas išgriuvo ir ilgai verkė. 
Bet išsiverkęs vėl griebėsi darbo. Jis jau 
išsikasė nedidelę duobę. Tačiau toliau 
vis sunkiau darėsi. Anglis reikėjo temp
ti aukštyn ir mesti ko toliau, kad nerie- 
dėtų ant galvos. Anglių dulkės lindo į nosį 
ir į akis. Jis čiaudėjo ir spiaudė. Tačiau 
anglies galo vis dar nebuvo matyti. Va
silekas pagalvojo, jog ne ten kasa. Bu
vo skaudu ir baisu. Jis vėl apsiverkė.

— Andriejau, Andriu-iu-uk!... — suri
ko jis iš visų jėgų.

Anriejus pašoko, lyg įgeltas.
— Tfu, velnias!
Jam pasirodė, jog kažkur už nugaros 

verkia Vasilekas. Ptacha stovėjo vidu
ryje duobės, laikydamas rankose karabi
ną ir neatitraukdamas akių nuo langų. 
Čia pat gulėjo žarna. Garas, kuris ko 
neužtroškino jo, pamažu ėjo pro langą. 
Katilinėje buvo tamsu ir tvanku.

Tarpais Andriejui atrodė, jog visa tai 
— baisus sapnas. Jau praėjo trys va
landos, o jo niekas neišgelbsti. Ir viskas, 
ką jis padarė, be naudos. Jį vis tiek su
ims ir sušaudys. Ir niekam tai nerūpės. 
Visi laikosi nuošaliai, tiktai jis vienas, 
Ptacha, turi padėti savo galvą!...

— Andriuk! — kažkur visai arti šau
kė Vasilekas.

Iš viršau nusirideno akmuo ir skau
džiai užgavo Andriejui petį.

Tuoj po to pasigirdęs džiaugsmingas 
šauksmas: “Tai aš, Vaska!” sulaikė An
driejų nuo šūvio.

Tikras, gyvas Vasilekas leidosi pas jį. 
Andriejui net dantys ėmė kalti, pagal
vojus, kad jis vos jo nenušovė.

— Andriuk, tai aš... Ten jų dar dau
giau prijojo... Visas kiemas pilnas rai
tų. Ir pats vyriausias jų... Džiaukime iš 
čia! Šičia yra skylė... Aš pro ją kiekvie
ną kartą išlįsdavau. Tiktai dabar ang
lių privertė ligi viršaus, aš negalėjau 
pralįsti, — Vasileka šaukė broliui į au
sį, apsikabindamas jį.

Andriejaus širdis ėmė smarkiai plak
ti.

čia susiorganizavo Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius. Pirmas susi
rinkimas įvyko kovo 31 d., 
kjiube, 315 Clinton St. Daly
vavo keturių organizacijų at
stovai.

Išrinktas komitetas, pirmi
ninku išrinktas J. Vaičekaus
kas, iždininku — J. Luzinas, 
sekretore — J. K. Navalins
kiene. Nutarta surengti paren
gimas pirm Motinų Dienos, 
gegužės 13 d., Lietuvių svetai
nėje. Bus skani vakarienė, o 
bilieto kaina tik $1? 
skiriamas 
žmonių, 
prašome 
dienoj, I 
parengime.

Nutarta rinkti aukas pinu’ 
gaiš, drabužiais ir kitokias 
dovanas. Prašome mūsų mies
to geros valios žmonių paau
koti, pagal jūsų išgalę. Lietu
vos žmonės baisiai nukentėjo 
nuo hitlerininkų. Jiems reika
lingas maistas ir drabužiai.

į komisiją rinkti dovanas 
įeina šios ypatos: A. Kireilie- 
nė, A. Maldaikienė, A. žemai-

Pelnas 
; pagalbai Lietuvos 

Kitas organizacijas 
nieko nerengti toj 

bet dalyvauti šiame

tienė, K. Vaicekauskienė, K. 
Juozapaitienė, J. K. Navalins- 
kieiiė, J. Luzinas ir J. Vaiče
kauskas. Nutarta eiti kartu po 
du pas visus lietuvius darbi
ninkus, bįzhierius, profesiona
lus, paprašyti, kad jie paau
kotų kiek gali. Prašome visas 
organizacijas rinkti dovanas 
ir priduoti į skyrių. Drabužių 
stotis yra pas J. A. žemaičius, 
16 Hazel St., Binghamton. 
Platesnių informacijų galite 
gauti pas DLA Tarybos sky
riaus narius.

Komitetas:
J. Vaičekauskas, 
J. Luzinas,
J. K. Navalinskiene.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. balandžio, 2 >val. dieną, pas dd. 
' Praleikus, 407 Electric St. Visi 
draugai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui. — P. 
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)

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

pa-

Del Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

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

Prisiųskite 81.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Paterson, N. J
Socialistų “Trobeliai” ir Jų 

Tuščios Pastangos
Balandžio 2 d., Patersono 

socialistai surengė prakalbas. 
Nors prakalbos buvo Keleivy
je garsintos per visą kovo mė
nesį, bet publiką galima buvo 
ant pirštų suskaityti. Jeigu 
neskaitytum kalbėtojų atsivež
tus prietelius, kurių, rodos, 
net 2 karai iš Newarko atvy
ko, na, ir tuos žmones, kurie 
jiems nepritarė, tai liktų labai 
maža šeimynėlė. Prakalbos 
prasidėjo net pusantrds valan
dos vėliau skelbto laiko, bet 
tokie trūkumai mums nei ne
rūpi. Mes čia, nors trumpai, 
panagrinėsime tuos socialisti
nius trobelius, kurių ir genia- 
liškas “spykeris” nebegali iš
rišti. Iš pono Buivydo-Katiliaus 
kalbos, mes patyrėme, kad 30 
metų atgal socialistai labai 
buvo naudinga organizacija, 
turėjo 300 kuopų ir 6,000 na
rių. Daug gerų naudingų dar
bų nuveikė. Jis prašė, kad tie 
snaudžiantieji broliai iš miego 
pabustų ir vėl griebtųsi už ar
dymo darbo, kad progresas 
nelaimėtų.

Dėlko tokia puiki organi
zacija, kaip komparas prany
ko? To iš p. Buivydo būtume 
ir nepatyrę. Tą sužinojom iš 
jo kolegos, pono Januškio. 
Tas žmogelis išsiplūdęs, kiek 
tik jo šocialistinė sąžinė lei
do, išdidžiai pareiškė : —Mes 
socialistai, su katalikais, ir net 
su reakciniais kapitalistais

PRANEŠIMAI IŠ
KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

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

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, 
čius.

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, rast. (87-88)

taipgi ir 
(87-89)

sve-

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

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

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 16 d., 2 vai. dieną. Drg. 
O. šemberienės namuose, 15 Front 
St. Draugai, kviečiame visus daly
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 įvyks? — J. Ramanaus
kas, org. (87-89)

SHENANDOAH, PA.
Demokratinių Lietuvių, vietinis 

skyrius rengia balių, šeštadienį, 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)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks 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)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, 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)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. ruošia pasilinks

minimo popietį, 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)

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
1

*

— Iš kur tu čia įlindai?
— Iš anglių kiemo.
— Ten nėra pro kur įeiti.
— O aš pro vamzdį. Jis platus! Ir tu 

išsiteksi. Einame, Andriuk, einame! 
Kiek jų ten prijojo! Dėde Ostapas sako, 
jog jie tave užmuš!...

Vasilekas tempė Andriejų prie angos.
— Lįsk, o aš iš paskos!

(Bus daugiau)

galime susitaikyti. (Vaje, ko
kie geri!) Bet negalime su 
bolševikais. Na, ir tie ponai 
dar vis nesupranta, dėl ko 
jie tą organizaciją taip nuga
nė, nemato, kame priežastis 
tokio negarbingo susmukimo. 
Ar ne geriau būtų glaustis prie 
tų reakcinių kapitalistų, su 
kuriais taip sugyvenama ir bu- 
davoti socializmą? Protaujan
čių darbo žmonių tie, ponai 
neapgaus. Tai tuščios pastan
gos.

Kaž kas iš publikos Januškį 
pavadino Hitlerio agentu. Ja- 
nuškis tiek susinervavo, kad 
pradėjo niekšais ir kitais jų 
gramatikoj aukštais žodžiais 
svaidytis. Ar jis yra tuo agen
tu, ar ne, tai mes nesiimame 
spręsti, bet jo “moksliško” so
cializmo teorijai, tai Hitleris 
tikrai kačiukes plotų. Sulyg jo 
didelio razumo išeina taip, kad 
Stalinas, tai kruvinas, nes jis 
likvidavo Sovietų Sąjungoj ge
riausius kvislingus ir išdavikus 
ir dabar už tai Hitlerio milio- 
nai žiauriausių razbaininkų 
galą gavo, o amerikiečių ir 
kitų milionai gyvybių tapo iš
gelbėta ir žmonija išvengė ka
tastrofos. To viso 
kas” yra Stalinas.

Prakalbose turėjo 
ti ir p. Michelsonas 
no, bet jis, grįžęs iš 
“susirgo.
noma Kanados lietuvių nuo
taika link p. Michelsono ir jo 
redaguojamo laikraščio. Ne
tenka stebėtis, kad tas žmo
gus ir susirgo.

Baltimore, Md

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 viršminėti 
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 tabletukai 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.

Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 
nupieštam planus.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative 'Herb 
Tda 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 
paįrusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas. 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.
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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.
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1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

J't,.. h

dalyvau- 
iš Bosto- 
Kanados, 

Mums gerai yra ži-

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

.ft , . — *---- ■-- ------- --- ----------------

Daug sykių tenka girdėti, 
kad nakties laiku pavagia ir 
išneša, bet štai ir dienos laiku 
apvogė Grinevičius, kurie gy
vena 13-tame bloke 
St., savame name. Jų 
penki sūnūs armijoj, 
tys gyvena ant pirmo
o guli ant trečio, gi antrame 
aukšte gyvena kiti žmonės.

Jie ant trečio aukšto laiko 
sudėję į didelę skrynią visas 
savo drapanas, ypatingai esa
mų armijoj sūnų ir laukia, 
kada jie sugrįš. Abu tėvai ei
na į darbą, dirba, bonus per
ka, kad tik greičiau pergalin
gai laimėti karą .

Toj skrynioj, ant dugno, lai
kė sudėję karo bonus, žiedus 
ir kitus vertingus daiktus ir pi
nigų $1,470.

Vieną dieną parėjo iš dar
bo vyras, užėjo aukštyn ir ra
do duryse išpielavotą didelę 
skylę. Jis nusigando, pašaukė 
moterį, žiūri, skrynia stovi 
tvarkoje, kaip nieko ir nebu
vę. Bet pradėjo žiūrėti, kada 
drabužius išėmė, tai dar la
biau nusigando, nes visi pini
gai išnešti, karo bonai palik-, 
ti.

Pašaukė policiją, klausinėjo 
tuos kitataučius gyventojus. 
Jįe sakė, kad nieko nežino. 
Kaltininkų nesuranda. Mato
te, kad neapsimoka namuose 
daug pinigų laikytu

M. Janonienė.

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..

< >
<
< >
)

< >

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

sunkus pristatymas anglies.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

-

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

I GREEN STAR BAR & GRILL
.iit.

Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
i GRAND ST. BROOKLYN, N.

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)
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RAUD. ARMIJA ARTI 
SIMFEROPOLIO

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tuose Sovietų kovūnai va
kar užmušė daugiau kaip 
6,000 nacių ir rumunų ir ne
laisvėn paėmė virš 2^200. 
Prie vieno tik sodžiaus 
raudonarmiečiai taip su
pliekė batalionų vokiečių, 
kad likę 200 jų pasidavę ne
laisvėn su savo oficieriais.

šioj srity j Sovietų kariai 
pagrobė kelis priešų trauki
nius, 50 kanuoiių ir 250 kul- ‘ 
kosvaidžių.

Apart viršminėtų 2,200

Help wanted—malė
REIKALINGI VYRAI

HEli WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

s CHAUFFEURS 
ŽOLĖS PJOVIKAI

Nereikia iš pirmiau sodininkystės patyrimo.
t Uerps AJgos., . <

AMŽIAUS 40 IKI 65
• * 4 \ ;.4 • i • •

Werner & Acker, Inc.
850 JAMAICA AVE., BROOKLYN.
Cypress Hills Stotis ant Jamaica L.

(88)

REIKIA VYRŲ
KAIPO PAPRASTO DARBININKU

belaisvių, Sovietai bal. 12 
d. suėmė dar kelis tukstan-! 
čius priešų kareivių ir ofi- 
cierių, kaip oficialiai prane
šė Maskvos radijas vidu
naktį iš trečiadienio į ket-i 
virtadienį.

LAIKRODININKAI
. . Patyrę , »

TAISYMUI IR PERBŪDAVO JIM UI
. Gera Alga.
v Krąip/ki|ės
B. AXLER,

82 BOWERY (ROOM 311)
■ (89)r • r— —i~u vy t —

MĄLE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

Sandėlio Vyru
Nuolatinis Darbas

Materiali) Kraustytojo

GERA ALGA
Lengva Transportacija, Busai-nemokamai ap
tarnauja nuo Penn Stoties Į fabriką ir nuo 
Frelinghuysen ir Meeker Avės, iki fabriko. 
Imkite Public Service busus No. 11, 12 & 24 
iki Frelinghuysen ir Meeker Avės. *

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. (94)

MERGINOS (Daug)
Lengvas Fabriko Darbas
Patyrimas Nereikalingas

37/2 VALANDOS, 5 DIENOS $20
M. SLIFKA & SONS

275 — 7th Ave. (25th)
(89)

MERGINOS - MOKINĖS
apdirbimų mašinų operatorėmis 

aukštos klasės mašinšapėje.

patyrimas nereikalingas.

Pakuoto j ai

Hartford, Conn.

ir

Mašinų Operuotojai 
QUEENS

ICE CREAM CO.

Automobiliais — nuo South Broad St., per 
ramp iki Route 25, prie pirmo fabriko prava
žiuokite pirmą circle. Nuo Frelinghuysen Avė. 
—pervažiuokite Haynes Ave. tiltą iki Route 
No. 25, antras fabrikas po kairei.

APVALYTOJAI—DURŲ SARGAI 
Patyrę. Naujas Būdinkas. Degintuvai. 

CUMBERLAND 0-0718.
TOWER B., 44 COURT ST., BROOKLYN.

(90)

VYRAI

2 MERGINOS
Švarių lininių audimų kirpimo rūmui. 

5 Dienų Savaitė
Gera pokarinė ateitis.

NUOLATINIS DARBAS
AMERICAN LINEN CO.,

210 West 155th St.

Iš anksčiau
Geras regėjimas ir dalikatnus jausmas būtini.

PRADŽIAI $36.60
UŽ 54 VALANDŲ

MANUFACTURERS , 
MACHINE & TOOL CO.

277 CANAL ST., N. Y.
N. E. KAMPAS BROADWAY

(89)
(92)

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
St. Padarykite tą pirm 16 d. 
balandžio.

Bus trys dovanos — pirma 
Laro bonais, vertės $25. Kita, 
karo bonų ženkleliais, $10 ir 
trečia karo bonų ženkleliais, 
$5. Tame reikale yra išleista 
knygelės ir prašome pirkti bi
lietukus.

Parengimo naudai drg. J. 
Sirvydai, iš Bloomfieldo jau 
pažadėjo aukoti didelį šmotą 
lašinių. Lauksime daugiau atsi
liepimų.

Pas mus prasidėjo platus j 
ruošimas pundelių lietuviams,! No. 
jau turime suruošę 15 punde-1 
lių. Bet tai dar tik pradžia. įNo- 
Žmonių ūpas pakilęs, kiekvie
nas nori lietuviams paaukoti ! 
pundelį, tai yra, savo dovanė-1 No- 
lę. Yra tokių, kad užsisakė net! 
po du pundelius. Tai labai jgar- i 
bingas ir gražus darbas. Vie-* 
no pundelio pripildymas atsi-: 
eina tik $3.50. Ant pundelio' 
viršaus galima parašyti nuo j 
savęs sveikinimas tam, kas 
gaus. Darbas vedamas po Mo
terų Kliubo ir Bendro Punde
lių Komiteto priežiūra.

Gaila, kad Lietuvos žmonių • No. 
pagalbai iki šiol darbavosi tik 1 
progresyvių organizacijos ir

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

(88)

C-O-TWO FIRE EQUIPMENT CO
HIGHWAY 25, PRIE HAYNES AVE., NEWARK, N. J.

Iš , karinių darbi) reikia turėt paliuosavinuj.

SKALBYKLAI MAZGOJIMO KAMBARIUI 
77 %c I VALANDĄ 

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

THE PULLMAN CO.
48-09 34 th ST.

L. I. CITY
(91)

Svarbus Paaiškinimas
Dabar trūksta daktarų. Jei žmo

nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mestis, 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 atsiskaitysiu per- 

! siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
Amerikoj.

1— Nuo 
rijimo

2— Nuo 
paviršutinių skausmų: Kojų, 
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 užsisenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

I Užsisakyti tuojau, prisiųsdami 
žmonės. Reikia, kad visi rūpiu- pinigus ar 30c stampomis, o likusius i ....----------- - --------- - ( se_

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite*

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

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

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

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

BAYSIDE 9-6153

VYRAI AR GRIŽŲ VETERANAI
Su ar be patyrimo

Gyvybiniai Karo Darbai 1 Su puikiausiomis 
pokarinėmis progomis

LYDYTOJAI
ACETYLENE & ATONIC 
VIRINTOJAI MAŠINISTAI 
INSTRUMENTŲ STATĖJAI 

PATIKRINTOJAI & MIERUOTOJAI 
TERM OMETRŲ PRIPILD YTO J AI 

SANDĖLIO BERNIUKAI
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

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

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)

VALYTOJOS
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DĄRBUI

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Vai and. 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 ateičia.

Kreipkitės

DIETERLE & SLAIGHT
97-99 ANN STREET 
•NEWARK, N. J.

MOTERYS, lengvam, linksmam daliai laiko 
darbui. (6 P.M. iki 10 P.M.). Moderniškas 
fabrikas; PRADŽIAI 50c Į VALANDĄ; 
muzika laike darbo. 6th ar 8th Avenue Bušu, 
6TH, 7TH, 8TH Avė. subve iki Canal Street.

ElvCiteriu ant 2-rų lubų.
TAUBER'S BINDERY, 200 HUDSON ST.

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.

(88)

(88)

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
i 7

(92)

KALVIAI 
IR 

PAGELBININKAI

tumės. Hartforde gyvuoja ke-1 apmokėsite C.O.D. Adresuokite

M. J. ŠVILPA, 
P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuvė — 614/2 Zion St.

lios didelės katalikiškos ir! amai> 
“tautiškos” organizacijos, dar į 
iki šiol jos neprisidėjo prie j 
Lietuvos žmonių pagelbos, o 
taip neturėtų būti. Lietuvoj 
pagalba reikalinga visų mūsų 
giminėms. Tiesa, girdėjau, kad 
ir kitos sriovės parengimuose 
renka aukas “Lietuvos pagal
bai,” tai labai žingeidu, per 
kokius centrus, kukiais keliais 
siunčia tą pagalbą?

Kodėl mes visi negalėtume 
veikti sykiu ir kartu ištiesti 
savo brolišką pagalbos ranką 
Lietuvos žmonėms? Reikia 
apie tai pagalvoti; Lietuvos 
žmonės jau neužilgo bus išlais
vinti iš po vokiečių kryžiokų 
jungo ir vergijos. Visi galėtu-

me dabar gražiai pasidarbuo
ti, kad tuojau galėtume ateiti 
į pagalbą, šitokiame prakilnia
me darbe politikai, kokiems 
pasidalinimams neturėtų rastis 
vietos, čia turi būti vien tik 
nuoširdus pagalbos darbas. Ką 
manote, katalikai organizuoti 
žmonės? Argi ne laikas ir 
jums 
jūsų 
tinų 
bo?

Argi ne
prisidėti prie Lietuvoj 

brolių, seserų, tėvų, 
ir giminių pagalbos

mo
ti ar-

W. Brazauskas,
Rengimo Kom. Narys.

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 Rhcumatizmo, 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 arija 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 po
valgio išpučia vidurius, darosi gazų. 
250 tab. $1.50. 4; .

7. V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.

8. P- B. LAX tabletėlės, sudarytos iš 
rlausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
kietėjimo, vienas doleris.

9. Lebara No. 2 pellets dėl tų, kurie 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

anglų kalboje, tęisihgi nurodymai dėl ko žmo-10.
ge- 
už-

turi

Outwitting Illness knyga
nes serga ir kaip pagydyti įvairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25. 
Sea-Vo-Kra tabletėlės dėl peptic Ulcers, 100 tab. už $1.50.
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 uždarytą.

TQQPJS-■.; „ *, .
466 LORIMĖR SfREĖT, netoli Grand st., BROOKLYN, 6, N. Y.

11.12.
pirksi už $3.50 vitaminų, tai

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

4

... ...........

Lengviem ir vidutiniam išplakimam
• AUŠČIAUSIA ALGA 

VIRŠLAIKIAI

MARTIN FORGE CO.,
36 GILLEN PLACE, BROOKLYN 

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

(88)

REIKIA VYRŲ 18—55 METŲ 
DARBAS ANT MANHATTAN 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Kompanija apmoka Agentūrai 

Turi pereiti medikai? egzaminaciją 
ŠALTAS SANDĖLIS: 78c į VALANDĄ 

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

BENDRAI FABRIKO DARBININKAMS: 
70c Į VALANDĄ

6 A.M.—2 P.M., 2 P.M.—10 P.M.
11 P.M.—7 A.M., 9:30 P.M.— 5:30 A.M.

Brooklyno Fabrike 4 P.M.—1 A.M. 
Sandėlio Vyrams: 70 į Valandą 

10 A.M.—6 P.M.
APVALYTOJAMS: 65c Į VALANDĄ

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

VIRŠLAIKIUS
Tie darbai yra išimtinai moderniniame fabri

ke, su ’puikiausiom!? dirbo sąlygomis.
BLAIR AGENCY

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

(88)

VYRAI - BERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

MOKYTIS SPAUSTUVĖS AMATO.

OPERUOTI MAŽUS PRESUKUS

AR KNYGŲ APDIRBIMO DARBAS

NUOLATINIS DARBAS 

KETURIAS DEŠIMTS VALANDŲ SAVAITE 

GEROS ALGOS

UN

50 WASHINGTON ST., BROOKLYN, v-

MECHANIKAI PRIE, 
TROKŲ ,, — 95c Į
MECHANIKŲ 
PAGELBININKAI — 
ŠMARUOTOJAI IR 
ALIEJUOTOJAI —
KALVIAI —
Komerciniai 
Maliavotojai - Trokų — 
MAZGOTOJAI — 
VYRAI GARADŽIUI — 
APVALYTOJAI
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo

KREIPKITĖS I MB. RIEGLER

The Motor Haulage Co., Inc<
18 AMITY ST., BROOKLYN.

VALANDĄ

75c

70c 
$1

III
$1
70c
75c

— 50c J.

I I I

VAL.

VAL.
VAL.

VAL.
VAL.
VAL.
VAL.

(88)

REIKIA
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
Nuolat.

5 Dieni) Savaitė
GEROS ALGOS

Pokarinė Ateitis.
AMERICAN LINEN CO.

210 W. 155th St. (93

RELIEF VYRAS
ELEVEITERINIUOSE APARTMENT 

NAMUOSE
KEW GARDENS, L. I.

Alga $101 į mėnesį.
Skambinkite CLeveland 3-8852

(94)

MERGINOS IR MOTERYS
DALIAI IR PILNAM LAIKUI

Fabriko darbui. Šviesu, malonu, švaru 
lengva.

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS
i Kreipjdtės į

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

L.I. CITY

______________________________________ (89) 

r MOTERYS P AKUOTOJOS 
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% Valandų Savaitė 
RYTINIAIS IR VAKARINIAIS ŠIFTAIS 

$24.40 I SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

NAKTINIAI ŠIFTAI $26.25 J SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimai- 

Seniai įsteigta Išdirbimų Įstaiga 
Kreipkitės

205 WATER STREET, BROOKLYN
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo. (94)

(90)

VYRAI
Lengvas fabriko darbas.
Nuolat dabar ir po karo

GERA PROGA PAKILIMUI
ARROW

38 Maujer St.
BROOKLYN, N. Y.

(88)

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.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACLJOS 
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)

4

(88)

TAVORŲ KRAUSTYTOJAI
5 DIENŲ, 40 VAL. SAVAITĖ

ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ
GERA ALGA

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.
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 

(Kumpas 22nd St.) 
NEW YORK.

Iš

5

(89)

MĖSOS DARBININKAI

būtinų darbų reikia paliuosavimo
(88)

APVALYTOJAI
DIENŲ, 40 VAL. SAVAITĖ 
šič&nįk viRŽL^ikiv

GERA ALGA
Pastovūs darban automatiški pakė
limai. algos, pakilimai, šventės ap
mokamos, paliuosavimai dėl ligos; 
ligoninės priežiūra, grupinė apdrau
dę, , nola indėje ; iii digoje pašalpa, 
JOHN WYETH & BRO., INC.

154—11th Avenue 
(Kampas 22nd St.) 

NEW YŲĖK.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

(88)

AUTO MECHANIKAI
MALIAVOJIMO DIRBTUVĖJE 

" PAGELBININKAI
Aukšta alga, vakacijos, 

Laikas, ir Puse už Viršlaikius. 
FLATBUSH CHEVROLET

240 CLARKSON AVE. .
BROOKLYN.
BU. 4-3201. (88)

superintendent
23 ŠEIMOS. 4 AUKOTŲ; 8' KAMBARIAI 
ANT PIRMŲ LUBŲ PRISIDEDA ELEKTRA. 

GERA ALGA. SKAMBINKITE 
, DICKERS 2-0504.

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

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

(91)

VOKU ADRESUOTOMS
Adresuoti Rankom 

Sudėjimui į vokus cirkuliarių.
5 DIENŲ SAVAITĖ 

371/2 VALANDOS 
$18

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 
ir ilgam terminui kontraktas. 30 REIKIA 

prie viena adata mašinų.
TEL. REGENT 4515 
arba kreipkitės ištisą dieną j 
SURE FIT PRODUCTS CO. 

AMBER & WESTMORELAND STS. 
Philadelphia, Pa.

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

(90)

MOTERŲ 
REIKIA

1-mam IR 2-ram ŠIFTAM

(90)

STOUFFER’S 
RESTAURANTAI 

VIRĖJOS
KEPĖJOS (Cake, Pie ir Rolls) 
PAGELB1NINKĖS ABELNAI 

SERVICE PANTRIES
INDŲ IR PUODŲ 

MAZGOTOJOS 
VALYTOJOS

Valgiai ir Uniformos. Sekmadieniais ir 
Šventėmis Nedirbama

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT 
DEPARTMENTĄ

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

(89)

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 
Holmcsburg, Phila., Pa.

____  W

BENDRAS SANDĖLIO DARBAS 
L1UGERIAI, KAROTOJAI, PAGELBININKAI 

PATYRĘ AR PRADINIAI
40 VALANDŲ SAVAITĖ, UNIJINĖS ALGOS 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 
NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS 

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
Amžiaus iki 45 metų

KREIPKITĖS I MĖSOS DEPARTMENTĄ

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

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

Flushing Ave. karu iki Ave.
IŠ KARINIŲ DARBŲ PRISILAIKYKITE 

WMC TAISYKLIŲ.
(90)

AUTOMOBILIŲ 
MECHANIKAI 
Geras nuolatinis daybas 

Geriausios pokarinės progos. 
Puikiausia Alga

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

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

<1(92)

(Mūsų

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS! MOTERYS!
Su ar be patyrimo

Gyvybiniai Karo Darbai! Su puikiausiomis 
pokarinėmis progomis 

LYDYTOJOS—VIRINTOJOS
, ACETYLENE & ATONIC

INSTRUMENTŲ STATYTOJOS 
PATIKRINTO JOS IR MIERUOTOJOS 

TERMOMETRŲ PRIPILDYTOJOS 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

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

(93)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO 

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI . ,

Ii būtinų' darbij. reikia paliuosavimo
. par^iŲclmo,

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

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

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

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

MOTERYS 18—40 METŲ
DARBAS.' ANT ‘ MANHATTAN 

patyrimas jjereikaUnqas 
Kompanija Apmoka Agentūrai 

Turi pereiti medikalę egzaminaciją 
i PAKAVIMUI: 50c Į VALANDĄ 
PRIDEDANT LAIKĄ IR PUSĘ UŽ 

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

Darbas moderninėje dirbtuvėje su 
puikiausiomis darbo sąlygomis.

BLAIR AGENCY
511—5th Ave., • Room 709

Kreipkitės 9 A.M. iki 1 P.M.
(88)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU ‘ 

SU NAMŲ AR( RESTAURANTO PATYRIMU

. GERA ALGA—GREITI PAKILIMĄ! > 
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 Alga. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reiki* 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.

INTERNATIONAL TAILORING CQ.
12th St. ir 4th Avė. 9-tos lubos.

(89)

MERGINOS-MOTERYŠ
FABRIKO DARBAS

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS i 

Proga uždirbti iki $30 į savaite už 
trumpo laiko.

5 DIENŲ SAVAITĖ 
MUZIKA JUMS DIRBANT. 
ąpta^naujama, KAVA.

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

(kamp. Vestry St., arti Canal St. stoUee.
7 ir 8 Ave. Subvia) • >»

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuOMvim*
"(M)

MERGINOS - MOTERYS
PATYR1MAS NEREIKALINGAS 

MOKYTIS SPAUSTUVĖS AMATO. 

OPERUOTI MAŽUS PRESUKUS 

AR KNYGŲ APDIRBIMO DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS

FINISHERS prie gerų suknelių.
SPARTON DRESSES 

330 W. 38th ST.
10-tos lubos. Rulmąs 5.

. MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS. 

ŠVARI DIRBTUVĖ.
GERA ALGA.

. VIRŠLAIKIAI. NUOLAT.
Važiuokite buitis,.S ar^fi* iki Silver Street

SŲRąiTŲBE.
1516 Jarrett Pl., Bronx.

(KETURIAS DEŠIMTS VALANDŲ SAVAITfi

GEROS ALGOS

UNIFORM PRINTING
& SUPPLY CO.,

60 wXt&NGTON ST., BROOKLYN.
(88)(88)(88)
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NovvYorko^^K^^Zinioi Paštas Apie Siuntinius
Kariams

Frank Ramoška Mirė, 
Laidos Šeštadienį

Frank Ramoška, 50 m. am
žiaus, mirė balandžio 12 d., 
Kings County ligoninėj. Gyve
no po 393 So. 2nd St. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, balandžio 
15 d., Alyvų Kalnelio kapinė
se.

Pašarvotas graboriaus Bie
liausko koplyčioj, 
St., Brooklyne.

Prie Ramoškos 
sveikinimo kalbą
Mizara, Laisvės redaktorius.

Velionis paliko nuliūdime 
dukterį May ir sūnų Antaną, 
taipgi žentą Lt. Ernest Dubin.

Ramoška dirbo prie kriau
čių ir buvo veiklus 
kol sveikata leido, 
siais keliais metais 
begalėjo dalyvauti 
gėjų si os sveikatos.

Velionio organizaciniai ir 
asmeniški draugai ir pažįsta
mi prašomi dalyvauti laidotu
vėse.

660 Grand

kapo atsi- 
pasakys R.

unijistas,
Pastarai- 

mažai kur 
dėl pablo-

Masiniai Minės Robeso 
no Gimtadienį

DEMOKRATU KONVENCIJA PASISAKĖ 
UŽ ROOSEVELTO 4 TERMINĄ

New York o valstijos demo
kratų komiteto mitinge perei
tą trečiadienį, įvykusiame Na
tional Democratic Club, 233 
Madison Ave., New Yorke, 
priimta rezoliucija už Roose
velto 4-tą terminą ir delegatai 
nacionalėn konvencijon įga
lioti taip laikytis nacionalėj 
konvencijoj.

Tačiau taip pat vienbalsiai 
išrinktas James A. Farley 4- 
tam terminui partijos pirmi- 
ninkystės šioj' valstijoj. Farley 
yra žinomas, kaipo vienas iš 
žymiausių Roosevelto politikos 
priešų. Manoma, jog demokra
tai taip padarė išlaikymui sa
vo eilėse vieningumo.

Smagus Pažmonys
Ateikite pasisvečiuoti pas 

mūsų jaunąsias gaspadines. 
LDS jaunimo kuopos moterų 
—merginų grupė turės sma
gią sueigą, rytoj, šeštadienį, 
15 d. balandžio, Laisvės sve
tainėje. įžanga 35c.

Bus gardžių valgių ir gėri
mų; smagi kompanija; links
ma muzika šokiams. Taip pat 
įvairūs laimikiai.

Pelnas eis siuntimui dovanų 
mūsų kariams, čion ir užsieny
je. Ateikite pasilinksminti ir 
paremti vertingą tikslą! N.

Tarp Lietuviu
Jonas Patašius Po Nauju 

Adresu
Jonas Patašius, Laisvės skai

tytojas ir progreso rėmėjas, 
dabar savo krautuvę—džiūle- 
rių, kosmetikų ir religiškų da
lykėlių — turi po adresu 307 
Grand Street, Brooklyne.

Geros kloties, Jonui, naujo
je vietoje.

Draugas K. Mockus 
Jau Sveiksta

East newyorkietis drg. 
Mockus smarkiai sveiksta 
gana sunkios 
operacijos.
kad

K. 
po 

ir pavojingos 
Labai džiaugiasi,

operacija pavyko laimin- 
Nc vien tik jis džiaugiasi, 
h* jojo gydytojas sako,

Dėl Neatsargumo Pra
randama Daug Popieros

Didžiam Amerikos artistui 
Paul Robesonui pagerbti ruo
šiama gimtadienio “pariukė,” 
kuriai paimta bent 8 tūkstan
čius publikos talpinanti “sa- 
liukė” — 17-to pulko armorė. 
Iškilmėje dalyvaus mažiausia 
keli desėtkai iš žymiausių te- į 
atro, filmų, dainos, muzikos, 
literatūros ir sporto žvaigž
džių. Ne vienas įžvalgus daly
vis čia asmeniškai pamatys sa
vo mylimiausį aktorių-aktorę, 
kadangi labai daugelis jų yra 
pasižadėję dalyvauti. Daug ki
tų, negalėsiančių pribūti, yra 
pasiskelbę rėmėjais šio poki- 
lio.

Tasai iškilmingas gimtadie- į 
nio pokilis ruošiama šį sekma- savaitę New Yorke taip išmes- 
dienį, balandžio 16-tą, 7:30 j ta popiera būtų galėjusi armi- 
val. vakaro, 17th Regiment 
Armory, 34th St. ir Park Ave., 
New Yorke. Tikietai nuo $1 
iki $3 (be taksų).

Tarpe rengėjų-rėmėjų-daly- 
vausiančių yra Jimmy Duran
te, Zero Mostei (žymieji ko
mikai), Hazel Scott, Duke El
lington, Pearl Primus, Count 
Basie, Teddy Wilson, Helen 
Hayes, Quentin Reynolds, 
Henry Armstrong, Mary Mc
Leod Bethune, Joe 'Louis, El
sa Maxwell, Gertrude Law
rence, Maurice Schwartz, Eli
sabeth Bergner, Walter Hus
ton, Elmer Oliphant, Lillian 
Hellman ir daug kitų įžymy
bių.

Žinoma, tūkstančiai Robeso- 
no mylėtojų eilinių piliečių, ku
rie jį taip brangina, kaipo didį 
artistą ir kartu didį liaudies 
vadą — daugeriopų didelių 
talentų žmogų ir liaudies 
lėtoją — dalyvaus šiame 
kylyje.

švaros Department© trok- 
manai pereitą trečiadienį su
rinko šimtą su virš tonų ma
žiau, negu surinkdavo pasta
rosiomis šešiomis savaitėmis.: 
Gauta tik 481 ir pusė tono, o Į 
gaudavo 600 tonų.

Popieros surinkėjai sako,!

A. Kriaučiūnienė Tebeserga
A. Kriaučiūnienė, nors jau 

senokas laikas, kaip grįžus iš 
ligoninės, bet dar vis serga ir 
iš lovos nebesikelia/

A. Kriaučiūnienė turi užei
gą 386 Grand St., kurią nore-' 
jo išlaikyti savo sūnui Jonui, 
jau antri metai tarnaujančiam 
laivyne. Biznio išlaikymu ir 
motinos slaugymu rūpinasi 
duktė Elena.

Linkime A. Kriaučiūnienei 
pasveikti !

bet
kad kiek jis yra daręs opera
cijų, tai šioji yra geriausiai pa
vykusi. Aplankius jį pirmadie
nio vakare, bal. 10 d., jau gy
rėsi, kad jau buvo atsikėlęs iš 
lovos ir mėgino vaikščioti, tik
tai, kad kojos nebenori jo 
klausyti po ilgo gulėjimo lo
voje.

Ligoninėje labai pabodo 
jam ir turįs viltį, kad tuojau 
galėsiąs apleisti ligoninę ir 
parvykti namo. Klausė manęs, 
ar šią savaitę bus ALDLD mū
sų kuopos susirinkimas?... 
Aš paaiškinau, kad turėtų bū
ti kitą savaitę. “Tai gerai, aš 
ateisiu.”

Besikalbant mums, štai ir 
i jojo žentas ateina jį aplanky
ti, atnešdamas porą laikraš
čių su dideliausiais antgal- 
viais, kad “Reds” išlaisvino 
Odessa. Drg. Mockus, pama
tęs, sako: “Good!” labai, la
bai “good, next” bus Krymas.

Linkime draugui’ Mockui 
kuo greičiausio sustiprėjimo 
vėl rastis mūsų eilėse.

M. Klimas.

Brooklyn© pašto viršininkas 
Frank J. Quayle praneša, kad 
daugelis į užjūrius kariams 
siunčiamų paketų nėra pakan
kamai stipriai sutvarkyti, kad 
išlaikytų ilgą kelionę.

Viršininkas prašo kiekvieną 
siuntėją suprasti, kad tokie 
siuntiniai turi ne kartą išsilai
kyti po dideliu sunkumu dide
lės krūvos kitų tokių pat pa
ketų, po to dar būti vežami- 
vartaliojami didelius tolius ir 
kartkartėmis perkraunami iš 
vieno laivo, traukinio ar veži
mo į kitą. Aišku, kad užjūri- 
niai paketai turi būti daug 
standžiau supakuoti ir išvirši
nė dėžutė turi būti daug stip
resnė, negu tų pakelių, kurie 
neina užjūrin.

Kad ir stiprios dėžutės, daug 
geriau išsilaiko kelionėje, jei
gu būna standžiai suvyniotos į 
stiprią popiera.

Valgomi daiktai, kai kietos 
saldainės, čokolado plytukės, 
vaisiniai pyragai turi būti pa
kelyje įdėti dar kokioje stan
džioje blėtos, medžio ar stip
rios popieros dėželėje, kitaip 
jie gali, susitrėkšti-susimalti. 
Tas pats tinka ir kitiems su- 
trėškiamiems daiktams, kaip 
“shaving cream.”

vSs-t.šA- i

Scena iš neužmirštinos dokumentalės Sovietų filmos 
“Ukraina Liepsnose — Ukraine in Flames,” iš Sovietų 
Sąjungos tūkstančio dienų kovos už Ukrainos išlaisvini
mą, dabar rodomos Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke.

ir

my-
po-

apie
mano-

Būsimoms Motinoms 
Kursai

Du negrai berniukai, 
vienos dienos amžiaus, 
mi esant dvynukais, rasti pa
likti prieškambaryje a partmen- 
to, 555 Edgecombe Ave., prie 
159th St., New Yorke. Sakoma, 

‘kad šie dar pirmi dvynukai pa
tekę į pamestinukų likimą.

MEDUS
Pasilaikykit geroje sveikatoje, 

būkite našūs darbe karo 
laimėjimui 

VALGYKITE MEDŲ

Medaus galite gauti Laisvės 
įstaigoje 

už $1.20 
už $2.00 

gausite slogas 
įsigykite dabar 
kad nereiktų

3 svarai
5 svarai

Nelaukite, kol 
valgyti medų, 

ir valgykite, 
sirgti slogom.

Svečiavosi Pas Motiną ir 
Seseris

Velykų švenčių proga, ir už 
| specialį užsitarnavimą korpo- 

kad mažiausia 65 tonai P°Pie-Įralas Jonas Vaisekauskas, bu- 
ros pražudyta dėl to, kad šei- j vo paleistas 7-nioms dienoms 
mininkės juos išnešė neatsky- atostogų 
rusios nuo šiukšlių, suveltus su 
šiukšlėmis. Suvoliota su išma-

Jis buvo sugrįžęs 
penktadienį, balandžio 7 d. 
ir išvyko atgal tarnybon perei-

tomis, nešvari popiera — yra t.} trečiadienį, bal. 12 d.
pražuvusi popiera.

Nurodoma, kad vien tik per

jos reikalams duoti daug, iš jos 
būtų buvę galima padaryti 26,- 
000 dėžučių kraujo plazmos 
nuvežimui į karo frontus.

Nubaudė Už Kėlimą Ra 
sines Neapykantos

Už burnojimąsi ir smogimą 
kumščiu negrui Independent 
Subway traukinyje, balandžio 
5-tą, Fred Ploen, iš Elmhurst, 
teisėjo Rothenberg nubaustas 
užsimokėti $50. Teisme dar 
jis buvo pabartas, kad jo el
gesys veda prie baisiai žalin
gos visam kraštui rasinės ne
apykantos.

k

Motina Anelė Vaisekauskie- 
nė, yra Laisvės skaitytoja, tu
ri užeigą 277 Grand St., kur 
mandagiai kostumieriams pa
tarnauja Petras Kirtiklis, ma- 
nedžerius ir Stasys Rutelionis, 
bartenderis.

Korporalo J. Vaisekausko 
sesutės abidvi dirba ir kartu 
lanko mokyklą: Vyresnėji 
Onutė lanko kolegiją, o jau
nesnėj! Izabelė, high school.

Geros kloties Jonui ir lai
mingo ir greito sugrįžimo pas 
saviškius. Rep.

Balandžio 10-tą tikrai turė
jom pavasarį, temperatūra bu
vo pakilus iki 70, bet nebuvo 
rekordinė, kadangi šilčiausia 
10-ta buvus 1922 m., 82 laips
niai.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
e Iš senų 

naujus 
lūs ir 

L sudarau 
Irikoniškais. Rei- 
I kalu i esant ir 
■ padidinu tokio 
*1 dydžio, kokio pa- 
J geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6101

(Shalinskas)

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Pačiai $1, Meilužei 
$50,000

Buvęs stambus skrybėlėmis 
prekybininkas Mindheim savo 
testamente paliko savo žmo
nai Helenai, su kuria jis byli
nėjosi, $1, o nevestai meilužei 
savo “brangiai draugei” Char
lotte Ruth Johnson pusę viso 
turto. Ta pusė būsianti apie 
$50,000.

Bijodami užgauti siuntėją, 
ne visi kariai drįsta pasakyti, 
kokioje tvarkoje jie pundelį, 
gavo. Tačiau iš tų, kurie pasa
ko, sužinome, jog toki sutrėš- 
kiami-sutrinami daiktai, jeigu 
jie ne gana saugiai supakuo
ti, ne tik patys susigadina, bet 
ir kitus daiktus išvelia taip, 
kad beveik niekas nebetinka 
vartojimui.

Minkštos saldainės, pirkti
nės ar naminės, net ir geriau
sia sudėtos, ne labai gerai nu
eina užjūriuosna.

Neužilgo įvairiose Brookly
no dalyse prasidės naujos kla
sės būsimoms motinoms, veda
mos Lankančių Slaugių Sąjun- 

Motinystės Centrų Divizi- 
kaip praneša p-lė Marie 

Knowles, direktorė. Nuo 
metų sausio mėnesio jau 
Brooklyno moterų išėjo

College, ir Methodist ligoninė
se', lankančioms tų ligoninių 
motinystės klinikas.

Neužilgo taipgi tikimasi pra
dėti tokias klases 2590 Atlan
tic Avė.

Visiting Nurse klasėse pa
mokina užsilaikymo pirm ir po 
gimdymo, prisiruošimą kūdi
kiui, kūdikio prausimo ir prie
žiūros.

e r anų administracija 
pajieškanti 300 darbi- 
raštinių darbams, su

skelbia
ninku
$38 algos už 48 valandas.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

o LIETUVIŠKAS KABARETAS
" iQl, STANLEY MISIŪNAS

/ ll^.z-Ssil SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

/l / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
\ / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

\ j JĮ Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

/ PARAMOUNT CABARET
U 473 GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 4-6864

n b

DIAMOND ENSEMBLE
f IRSI IN

William Eythe jau per 
daugelį savaičių rodomam 
20th Century-Fox filmuo
tam Franz Werfel’io vei
kale “The Song of Berna
dette,” Rivoli Teatre, 
Broadway ir 49th St., 
New Yorke. Jennifer Jo
nes vaidina Bernadettę.

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 7-4490

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

Matched 1 4K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs, 
lovely. Weekly Terms

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

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

ROBERT LIPTON, Jeweler
7(11 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

gos 
jos,
M. 
šių 
600
tokias klases, virš du syk tiek, 
kiek pereitų metų tuo pat lai
ku.

Dvi iš tų klasių prasidės an
tradienį, balandžio 18-tą, Vi
siting Nurse Ass’n. patalpose, 
138 So. Oxford St., nuo 1 iki 
2 ii' 3 iki 4 vai. po piet. Kožna 
klasė tęsis per 5 savaites.

Trečia klasė, 373 59th St., 
prasidės balandžio 20, 2:30 po 
piet. Jon priims tik 25 moteris.

Be pertraukos būna tokios 
klasės Brooklyn, Long Island

A CHARLES
3®? 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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788 
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm, 9 A. M. — 2 P. M.LITUANIGA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS BROOKLYN

282 Union Avė.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokią valgią

Tel. EVergreen 4-9612
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