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Pereitą šeštadienį angly 
bomberiai leido Berlynui smū
gius, didesnius negu naciai ka
da nors galėjo smogti Londo
nui. Tai yra geras dalykas.

Bet ryšium su tuo kyla klau
simas: Kodėl anglai ir ameri
kiečiai nepradeda daužyti Ro
mos ?

šį klausimą stato laikrašti
ninkai ir radijo komentatoriai. 
Kai kurie jų tiesiog reikalau- 
te reikalauja, kad Roma būtu 
bombarduojama.
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Anglų Bombanešiai Baisiau 
Naikino Berlyną, negu

Bet Kada Pirmiau s

T

AMERIKIEČIAI TUNISIJOJ 
NUŽYGIAVO 20 MYLIŲ 

PIRMYN PER DIENA

Lietuvių Aukomis Pastatytas 
Sovietam Galingas Lėktuvų 

kovotojų Būrys
Matyt, anglai ir amerikie

čiai Romos nebombarduoja dėl 
to, kad tai esąs “šventasis 
miestas,” kad prie Romos sto
vi “neutralus” Vatikanas.

Bet Romoje gyvena vienas 
didžiausiųjų šito karo krimi
nalistų — Mussolinis su savo 
šaika. Iš Romos išeina visokį 
karo reikalais įsakymai. Roma 
—Italijos fašizmo centras.

Karas yra karas. Jokio nei 
švento, nei prakeikto miesto 
šiandien negali būti. Roma' nė
ra niekuo šventesnė už Londo
ną, Maskvą, Stalingradą, Le
ningradą, Belgradą, Vilnių ar
ba Varšavą!

Taip, Romos miestas turi 
būti pradėtas daužyti taip, 
kaip fašistai daužė kitų kraš
tų miestus.

Niūjorkiškio dienraščio PM 
šiaurės Afrikoje koresponden
tas, Mr. Crawford, turėjo in
terview su Morokkos guberna
toriumi gen. Augustu Nogues. 
Pastarasis pareiškė, kad Šiau
rės Afrikos kalėjimuose dar 
vis tebėra tūkstančiai Ispani
jos lojalistų, buvusių respu
blikos gynėjų.

Pats Mr. Crawford mano, 
kad iš viso šiaurės Afrikoje 
politinių, kalinių skaičius te
besiekia apie 36,000.

Morokkos gubernatorius yra 
didelis priešas Liaudies Fron
to. Bet generolą Noguesą Mo
rokkos gubernatoriumi pasky
rė ne kas kitas, kaip socijalis- 
tų lyderis Blumas, kai jis bu
vo Franci jos valdžioje.

Yra vilties, kad šis genero
las bus pašalintas. Manoma, 
jog tas bus padaryta neužilgo, 
nes gen. de Gaulle ir kiti as
menys, trokštą matyti juo 
greičiau francūzų tautą suvie
nytą, to reikalauja.

Vistik atrodo labai keista ir 
nejauku. Tuomet, kai mūsų 
kariai šiaurės Afrikoje kariau
ja prieš bestijiškus nacius ir 
fašistus; tuomet, kai mūsų ka
riai lieja savo kraują, kovo
dami prieš žmonių laisvės ne
prietelius, toje pačioje šiaurės 
Afrikoje — Morokkoje ir Al
žyre — tebėra kalėjimuose 
tūkstančiai tų žmonių, kurių 
nusižengimas buvo tik tame, 
kad jie kovojo prieš fašizmą, 
už Ispanijos respubliką!

L. Pruseika Vilny rašo:
“Niekas taip daug neplepa 

apie demokratiją, kaip Nau
jienų cvibakis. Bet demokra
tija prasideda .namie, po savo 
locna pastoge. Pažiūrėkite į 
Naujienų bendrovę. Ji buvo 
plati demokratinė organizaci
ja, kada susikūrė.

“Kuo ji virto? Savy užsi- 
skleidusių kelių stambių part
nerių gūšta. Demokratijos ten 
nei už sudilusį centą.”

Nuo savęs pridėsiu: šventa 
tiesa!

London. — Trejetas šim
tų didžiųjų Anglijos bom- 
banešių naktį iš šeštadienio 
į sekmadienį paralyžiuojan
čiai bombardavo Berlyną 
per 30 minučių; numetė 
miestas 900 tonų bombų ir 
pavertė Berlyną į jūrą liep
snų, kurios buvo matomos 
per 150 mylių iš visų pu
sių. Anglai neteko devynių 
bombanešių.

Šiuo žygiu anglai paleido 
į Berlyną dveja tiek dau
giau bombų, negu naciai 
bet kada numetė į Londo
ną.

Sekmadienį anglų lėktu
vai bombardavo nacių lai- 
vastatyklas Rotterdame, 
Holandijoj, ir fabrikus Lie
ge, Belgijoj.

Amerikos lakūnai Atakavo Rouen, Fran
ci joj; Amerikiečiai Sumušė Japonus Jūroj 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

LONDON, kovo 28. — Jungt. Valstijų armijos pra
nešimas:

Didieji Jungtinių Valstijų bombanešiai dienos laiku 
atakavo geležinkelio kiemus Rouen (Francijoj). Mūsų 
bombanešiai buvo lydimi talkininkų lėktuvų kovotojų.

Bombardavimas gerai pavyko. Mūsų bombanešiai su
naikino kelis priešų lėktuvus.

Dingo vienas mūsų bombanešis ir keturi talkininkų, 
lėktuvai kovotojai.

WASHINGTON, kovo 28. — Jungt. Valstijų laivyno 
pranešimai:

Vidutiniai mūsų bombanešiai kovo 26 d. atakavo ja
ponų pozicijas Kiškoj (vakarinėse Aleutų salose); pa- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

INTERNUOTA KELI ATEIVIU LAIKRAŠČIU 
REDAKTORIAI IR LEIDĖJAI UŽ SPAUSDI

NIMĄ PALANKIŲ FAŠISTAMS ŽINIŲ
Washington.—Jungt. Val

stijų gen. prokuroras Fran
cis Biddle pranešė, kad iki 
1943 m. kovo 15 d. jis įsakė 
internuot 4,163 ateivius iš 
priešų tautų, kuriuos fede- 
ralis Tyrinėjimų Biuras su
sekė nuo karo pradžios, 
kaip sako valdiška Karo 
žinių Įstaiga:

Tarp internuotų ateivių 
yra keli kitakalbių laikraš
čių redaktoriai ir leidėjai, 
kurie spausdino palankias 
fašistų Ašiai žinias. Vienas 
iš jų buvo areštuotas tik 
pirm savaitės. Jo laikraštis 
skleidė naudingą priešams 
propagandą ir talpino raš
tus tokio turinio, kad silp
nini Amerikos karo pa
stangų rėmimą.

Tuo pačiu laiku p. Biddle 
pranešė, kad jis įsakė lyg
tinai (ant parolės) paliuo- 
suot 3,257 ateivius iš prie
šiškų kraštų ir išlaisvint

Pirmadienį Anglijos lėk
tuvai atakavo hitlerininkų 
submarinų stovyklą ir ki
tus įrengimus St. Nazaire, 
Franci jo j.

(Šiuos žodžius berašant, 
gauta žinių, jog anglų ir 
amerikiečių lėktuvai vėl 
nuolatinėmis eilėmis skren
da per jūros sąsiaurį iš An
glijos linkui Franci jos bom- 
barduot karinius nacių 
punktus.)

(Berlyno radijas atsišau
kė į gyventojus priimt į 
savo kambarius likusius be
namiais berlyniečius. Anglų 
orlaiviai šiuo atveju suardė 
tiek namų Berlyne, kad de- 
sėtkai tūkstančių vokiečių 
neteko pastogės.)

1,151-ną, po pilnų ištyrinė
jimų.

Generalis prokuroras sa
kė, jog kiekviename atsiti
kime buvo daroma kvota ir 
pasiūlymai vietinių tarybų 
veikiančių prieš priešiškus 
ateivius, o jos susideda iš 
žinomų privačių piliečių vi
sose Jungtinių . Valstijų 
apylinkėse. Tatai svarstė ir 
War Division’s Alien-Ene
my Control įstaiga vadovy
bėje Edwardo J. 'Ennis. Jis 
pranešė, kad reikės svars
tyti dar 500 tokių atsitiki
mų.

Berlyno radijas sakė, jog 
Sovietai smarkiai atakuoja 
vokiečius Ilmen ežero sri
tyje. 1

Japonijos radijas pranešė 
kad bus imami lavint į la
kūnus jau ir japonų ber
niukai nuo 15 iki 17. metų 
amžiaus.

Alžyras, kovo 29. —Čio- 
naitinis radijas pranešė, 
jog Aštuntosios anglų ar
mijos daliniai jau įsiveržė 
į EI Hammą, tik 15 mylių 
nuo Gabes, svarbiausio na
cių prieplaukų miesto pie
tinėje Tunisijoje.

EI Hamma buvo fašistų 
orlaivių stovykla ir jų san
dėlių centras, iš kurio 
plaukdavo karo reikmenys 
vokiečiams į Mareth tvir
tumų liniją.

(Romos ir Berlyno radi
jai pripažįsta, kad vokiečiai 
ir italai pasitraukė iš kai 
kurių pozicijų Tunisijoje, 
bet, girdi, “pagal planą.”)

ROMMELIO ARMIJA BĖ
GANTI ATGAL

šiaur. Afrika, kovo 29.— 
Pranešama, jog Aštuntoji 
anglų armija jau sutriuški
no nacių Mareth tvirtumų 
liniją ir dabar Rommelio 
vokiečiai traukiasi atgal 
visu pietinės Tunisijos 
frontu.

Anglai, kurie įsiveržė į 
EI Hammą, yra apėję vo
kiečius pro pietinį Mareth 
linijos galą, apsupę hitleri
ninku iš vakarų šono ir, 
maršuodami pirmyn nuo EI 
Hammos linkui jūros, grū
moja visiškai atkirst nacius 
tame pietinės Tunisijos 
plote. Tai vengdami užda
rymo šiame “maiše”, dabar 
vokiečiai ir traukiasi iš Ma
reth tvirtumų linijos linkui 
Gabes.

AMERIKIEČIAI VISUR 
ŽYGIUOJA PIRMYN
Šiaur. Afrika, kovo 29.— 

Amerikiečiai, per dieną nu
žygiavę 20 mylių pirmyn ir 
užėmę Fondouką viduri- 
niai-šiaurinėje Tunisijoje, 
grumiasi vis pirmyn į ry
tus linkui Kairouano mies
to ir Sousse uosto, iki ku
rio amerikiečiams telieka 
50 mylių.
Amerikos kariuomenė taip 

pat žygiuoja pirmyn Į ry
tus nuo Maknassy ir į pie
tų rytus nuo EI Guettaro, 
viduriniai - pietinėje Tuni
sijoje. čia amerikiečiai 
taipgi grumiasi artyn Vi
duržemio Jūros grąsinda- 
mi užkirst ‘Rommelio fašis
tams pabėgimą iš pietų per 
vidurinę Tunisiją į šiaurinę 
jos dalį.

Anglai Užėmė Marelhą;
Suėmė 6,000 Nacių

Anglų kariuomenė, ko
manduojama generolo 
Montgomery’©; užėmė Ma
reth miestelį/ taipgi Mat- 

maką ir kelis kitus mieste
lius bei kaimus Mareth 
tvirtumų srityje ir paėmė 
nelaisvėn 6,000 hitleriniu- 
kų.

Jau susmuko fašistų apsi
gynimai Mareth linijoje 
ahelnai.

Pats generolas Eisenho
wer pranešė, jog anglai ga
lingomis atakomis išvijo 
Rommelio vokiečius iš Ma
reth tvirtumų srities.

FRANCŪZAI LAIMI
Francūzų kariuomenė pa- 

sigrūmė pirmyn Ouseltia 
lygumoj šiaurinėje Tunisi
joje ir atėmė iš vokiečių- 
italų Sabria ir Douz pieti
nėje to krašto dalyje, į va
karus nuo anglų linijos.

Vokiečiai Komanduos 
Italu Karo Laivyną

London, kovo 29. — Atė
jo žinių, jog karinio Itali
jos laivyno vyriausiu ko- 
mandierium tapo paskirtas 
vokiečių admirolas Kari 
Doenitz, būk tai pagal susi
tarimą su italais buvusiais 
savo laivyno komandie- 
riais.

Apgulos Stovis Įvestas 
Visoj Vokietijoj?

London, kovo 29. —Pra
nešama, kad nacių slapto
sios policijos galva Hein
rich Himmler paskelbė fak- 
tiną griežtos karinės apgu
los. stovį visoj Vokietijoj; 
uždraudė bet kokį civilių 
žmonių keliavimą po 11 va
landai nakties ir smarkiai 
paaštrino bausmes už už
temdymo (blackout) tai
syklių laužymą.

Hitlerininkai Pakorė 3 
Munich Studentus

Stockholm, šved. — Pri
vačiai pranešta iš patikimų 
šaltinių, jog nacių policija 
pakorė tris vokiečius Muni
cho Universiteto studentus, 
kurie leido ir skleidė lape
lius, vadindami Hitlerį 
žmogžudžiu ir šaukdami 
žmones sunaikint visą na
cių “tvarką.” Areštuota ir 
daug kitų studentų.

Washington. —Kainų ad
ministracija tvirtina, kad 
susitvarkius dalykams ne
užilgo galima bus gaut mė
sos, kiek leidžiama pagal 
štampas.

Rašo KOSTAS KORSAKAS
Vienoje lėktuvų stovykloje arti Maskvos vasario 20 

d. buvo surikiuota būrys lėktuvų kovotojų. Raudonos 
žvaigždės žėrėjo ant jų baltų sparnų, o ant lėktuvų lie
menų buvo stambiai nutapyta žodžiai — “TARYBŲ 
LIETUVA.”

Arti šių lėktuvų stovėjo lakūnai parado eilėmis.
Lėktuvų būrio komanduotojas pranešė Lietuvos val

džios atstovams ir žmonėms, atvykusioms į šią iškil
mę, jog susirinko pulko lakūnai perimti tuos lėktuvus.

Šie naujausios rūšies ir galingai ginkluoti lėktuvai 
kovotojai buvo pastatyti už pinigus suaukotus Lietu
vos piliečių, kurie trumpu laiku sudėjo 1 milioną 25 
tūkstančius rublių šiam tikslui. Kiekvienas lietuvis lai
kė savo pareiga pastiprint Raudonąsias Oro Jėgas, kad 
jos greičiau laimėtų pergalę ir atvaduotų Lietuvą nuo 
vokiečių.

Justas Paleckis, Tarybinės Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos prezidiumo pirmininkas, pareiškė, jog šis lėktu
vų būrys yra ryškus lietuvių tautos įrodymas, kaip 
ji dedasi su visomis Tarybų Sąjungos tautomis kovai 
prieš hitlerizmą.

Mečys Gedvilas, Tarybinės Lietuvos liaudies komi
sarų tarybos pirmininkas, perskaitė Lietuvos valdžios 
atsišaukimą į lakūnus^ kad jie kuo geriausiai panau
dotų šias galingas mašinas sumušt hitlerininkams.

Pulkas, kuriam Tarybinės Lietuvos lėktuvų bhrys bu* 
vo įteiktas, jau yra sunaikinęs 150 nacių lėktuvų ir lai
mėjęs daug oro mūšių. Jo eilėse yra ir du Sovietų Są
jungos Herojai.

Lėktuvai pastatyti už lietuvių pinigus tapo pervesti 
į patikimas rankas. Šio naujo lėktuvų būrio lakūnų 
vardu, vyresnysis leitenantas Olemnly davė pažadą 
lietuvių tautai, kad iš šio tarybinių lietuvių lėktuvų 
būrio jie padarys terorą vokiečiams.

Sovietai Užėmė Dar Kelias Apgyventas 
Vietas; Neleido Naciams Pereiti Doneco
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 28. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Neįvyko jokių svarbių atmainų frontuose kovo 28 d.
Per savaitę pasibaigusią kovo 27 d. buvo sunaikin

ta 251 vokiečių lėktuvas per kautynes ore ir pačiose 
priešų stovyklose. Tuo pačiu laikotarpiu Sovietai nete
ko 95-kių lėktuvų.

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė apvalė nuo 
priešų vieną miško plotą; sunaikino apie kuopą vokie
čių pėstininkų.

Kitame sektoriuje mūsų kovotojai išmušė priešus iš 
aptvirtintų pozicijų.

Į šiaurius nuo čugujevo (esančio pietų rytuose nuo 
Charkovo) mūsų kariai nušlavė kuopą vokiečių pėsti- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

RAUDONARMIEČIAI PANAIKINO NACIU KY
LIUS, ĮVARYTUS CHARKOVO SRITYJE

Maskva, kovo 29. — So
vietų kariuomenė per pas
kutines 24 valandas apvalė 
nuo priešų du kylius, ku
riuos naciai buvo įvarę į 
raudonarmiečių apsigyni
mus Charkovo fronte.

Palaipsniui besiartindami 
prie Smolensko, sovietiniai 
kovotojai atėmė iš vokiečių 
dar keturis kaimus.

(Sovietai nepatvirtina 
nacių pasigarsinimo, būk 
vokiečiai užėmę Sievską,

85 mylios į šiaurių vakarus 
nuo Kursko.)

Pavasario atlydžiai, upių 
ištvinimai ir ištižę keliai ir 
laukai šiuo tarpu trukdo 
didesnius karo veiksmus 
sovietiniame fronte.

šiaur. Afrika, kovo 29.— 
Anglai atėmė iš nacių Dje- 
bel Aboud pozicijas ir lai
mėjo arti Medje'fc ei Bab, 
šiaurinėje Tunisijoje.
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Daugiau Rimtumo, Daugiau 
Teisingumo

Pradėjome “poręijinį” gyvenimą. Jei
gu kadaise pas mus buvo šaipomasi iš 
kai kurių kraštų, kur maistas yra raci- 
jonuotas, tai šiandien ir mes atsistojo
me tų kraštų žmonių padėtyj. Mėsa, 
sviestas, visoki riebalai, batai, kenuotas 
maistas, gazolinas — racijonuotas arba 
porcijonuotas. Galimas daiktas, kad ne
užilgo teks dar kai kuriuos gyvenimo 
reikmenis porcijonuoti.

Nereikia nei aiškinti, kam tas viskas 
daroma. Kiekvienam, kuris tik šiek tiek 
protauja, yra aišku. Mus užpuolė plėšru
sis priešas, fašizmas, mums tenka prie
šas sumušti, tenka laimėti karas, tenka 
apginkluoti mūsų kariuomenė, kad ji 
galėtų priešą sumušti, tenka teikti mais
to ir kitokių reikmenų mūsų talkinin
kams,—štai, kodėl pas mus jaučiamas 
visokių daiktų trūkumas.

■ Mums rodosi, dėl to tūla spauda per
daug kelia‘triukšmo. Iš mažiausio daly
kėlio ji bando priskaldyti kalnus gandų, 
kalnus visokių panikiškų pliatkų, kurie 
neša į žmones nerimą, neša nepasitenki
nimo. Su tokia spauda reikia kovoti. Su 
visokiais pliatkus nešiojančiais gaivalais 
tenka kovoti. Su visokiais paniką kelian
čiais sutvėrimais tenka kovoti.

Vieną dalyką mes turie žinoti: baclu 
nemirsime. Mes gyvensime, net jeigu 
prisieis turėti tam tikrus trūkumus kad 
ir labai reikalingų'gyvenimui reikmenų.

Tačiau, tuo pačiu sykiu, kai mes ra
giname visuomenę kovoti su gandų sklei
dėjais, raginame atsakingus visuomenės 
pareigūnus, atsakingas įstaigas žiūrėti, 
kad maistas būtų gerai paskaidytas. Rei
kia labai žiūrėti, kad visoki pelnagro- 
biai nesidarytų sau pelnų iš žmonių ne
laimių. Prieš “juodąją rinką” kovoti rei
kia visu griežtumu. Kiek maisto turime, 
jis turi būti lygiai paskaidytas, — kiek
vienas žmogus, bagotas ar biednas, se
nas ar jaunas, privalo gauti jo po tokią 
normą, kokia yra nustatyta.

Maisto racijonavimas — karinis išda
vas, karo pasėka. Jei norime, kad juo 
greičiau visas gyvenimas sunormalėtų, 
privalome visais būdais stiprinti karines 
pastangas, daryti viską, kad karas grei
čiau būtų užbaigtas, kad priešas būtų 
sumuštas, o tuomet mes ir vėl turėsime 
visko užtenkamai ir nūdieniniai sunku
mai pasiliks tik prisiminimuose.

Ne Žodžių Reikia, Bet Veikimo
Washingtone yra atvykęs Anglijos už

sienio ministeris Anthony Eden. Spauda

plačiai rašė, kad norima turėti Jungti- 
nių Valstijų, Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos konferenciją, kurioj aptartų, kas bus 
daroma, kada karas bus išlaimėtas. Mes 
jau pirmiau išreiškėme mintį, kad dabar 
reikia vyriausiai dėti pastangų karą iš- 
laimėti, o ne planuoti, ką darysime pas
kui.

Anglija ir Franci ja, bevarinėdamos 
derybas, pralaimėjo taiką, kurios išlai
kymui Sovietų Sąjunga siūlė žygius lai
ke Hitlerio ir Mussolinio užpuolimo ant 
Ispanijos ir laike užpuolimo ant Čecho- 
slovakijos. Taika pralaimėta. Hitleris, 
Mussolinis ir Japonija bei jų talkinin
kai užkorė pasauliui karą, tai dabar rei
kia dėti pastangų jo išlaimėjimui. O iš- 
laimėjimui Sovietų Sąjunga kelią paro
dė jau prieš virš 21-nas mėnesis, vesda
ma didvyrišką karą, pati viena nešdama 
sunkiausią naštą už visas Jungtines 
Tautas.

Tūli “argumentuoja,” kad tokis pa
sitarimas būk sutvirtintų santykius tar
pe Jungtinių Tautų. Kad santykiai, pa
sitikėjimas paaugtų, tai reikia ne žo
džių, bet darbų. Joki gražūs žodžiai apie 
Sovietų Sąjungos didvyriškas kovas ne
patenkins tos šalies piliečių, kurie jau 
arti du metai laukia iš Anglijos ir Ame
rikos veikimo, laukia — antrojo fronto!

Jokios pasakos, kad būk “mes dar ne
pasirengę”, neįtikins Stalingrado darbi
ninkus, kurie tuo pačiu kartu taisė su
gadintus ginklus ir tą darbą atlikę, ėmė
si ginklo ir mušėsi prieš Hitlerio gaujas.

Sovietų Sąjungos liaudis, Raudono
sios Armijos komanda ir vyriausybė ma
no, kad Jungtinės Tautos yra užtektinai 
padarę sutarčių ir planų, bet jų supra
timu tos sutartys dar nepravestos gyve
nimam Jie mato, kaip Hitleris ir Mus
solinis, naujas divizijas atveža prieš 
juos iš Francijos dėl to, kad'antro fron
to vis dar nėra.

Ir todėl kovo 23 dieną iš Washingto- 
no pranešta, kad Sovietų Sąjunga mano, 
jog derybos apie pokarinę tvarką yra 
perankstyvos, kad Sovietų Sąjunga ne
įdomauja jomis, bet trokšta, kad antra
sis frontas greičiau būtų pradėtas, nes 
tik tas geriausiai sutvirtins Jungtinių 
Tautų vieningumą.

Priešų Naudai Kampanija
Tie elementai, kurie per 25-kis metus 

šmeižė, melavo ir niekino Sovietų Sąjun
gą, negali ir dabar be to apsieiti, nors ta 
šalis taip karžygiškai ir didvyriškai ir 
už mūsų reikalus kovoja.

Paskutiniu laiku jie įsikabino į Alter- 
Erlich klausimą. .Sovietų Sąjungoj su
gavo Alterį ir Erlich vedant nacių pro
pagandą, kenkiant Sovietų Sąjungos ka
ro laimėjimo pastangoms ir juos arešta
vo. Minėti asmenys prisiegavo, kad jie 
laikysis tvarkos, bet kada juos paleido, 
tai jie dar bjauriau ėmė elgtis. Tada So
vietų tribunalas nuteisė juos sušaudyti.

Tai natūralūs ir paprastas dalykas. 
Kiekvienas, kuris kenkia šalies reika
lams, padeda priešui, nėra toleruojamas. 
Ir Amerikoj, suėmę nacius kenkėjus, 
kurie čia buvo slaptai išlipę, nuteisė ir 
sušaudė.
, Bet, štai, tokis Dubinskis ir jiems pa
našūs varo šmeižtų kampaniją prieš So
vietų Sąjungą. Aišku, kad ta jų kampa
nija pasitarnauja Hitleriui, o ne mūšų 
kraštui.

Vėl Ginklas Mano Rankoje
Dalis Lietuvos teritori

nio korpo karių, buvusių 
Varėnoje, hitlerininkų už
pulti traukėsi. Kartu trau
kėsi ir civiliai gyventojai 
sU šeimomis. Už Vilniaus 

’ staiga pasirodė hitleriniaf 
lėktuvai. Slėpėsi kas kur 
įmanydamas. Daug subėgo 
į miškelį. Pagriovyje liko 
'dvi moterys su trimis vai
kais. Lėktuvas skrido že- 111 mah dukart apsuko ap
link miškelį ir iš kulkosvai
džių sušaudė moteris ir 
vaikus. Kraujo klane liko 
dvi motinos ir jų vaikai.

Pasirodė pirmieji hitle
rininkų būriai. Iš miško į 
juos papliupo šūviai. Hitle
rininkai plačiu lanku ap
supo mišką ir jį... padegė. 
Tai įvyko už Vilniaus, ša- 

į lia Griniškių-’kaimo. Žmo-
»
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nės bandė gelbėtis iš degan
čio pragaro. Degančiais 
drabužiais jie bėgo su kly- 
kiančiais vaikais. Hitlerio 
banditai ėmė į juos šaudy
ti iš automatų. Penkiasde
šimt du buvo nušauti, o 120 
lietuvių: moterų ir vaikų 
sudegė su miškeliu.

Tatai papasakojo tos tra
gedijos liudininkas kovoto
jas Andriuškevičius, kovę
sis su vokiečių fašistais ir 
prie Mažojo Jaroslavlio.

Tame degančiame miške 
buvo ir majoras Beržinskis.

— Netoli Smolensko aš 
gulėjau patogioje pozicijo
je ir laukiau priešo—pasa
kojo Andriuškevičius. — 
Staiga sėlina trys vokiečių 
desantininkai. Vienas taip 
nutukęs, kaip meitėlis; kaip 
tau ir parašiutas netrūko

________ L A I S V £_____________________

Ko Jie Taip Skverbiasi 
Lietuvon?

“Tautos vaduotojai” iš 
kailio neriasi ir beveik is- 
terikon įpuolė, šūkaudami 
apie Lietuvą. Jei Lietuva 
nebus tokia, kaip jie nori, 
tai “tauta pražus”, tauta 
bus “fiziškai sunaikinta,” 
kaip jie meluoja savo tele
gramoj, pasiųstoj A. Ede- 
n’ui, Anglijos užsienio rei
kalų ministerial.

džios. Kiti vėl gavo pensi
jas ar laukė jų. Lietuva 
jiems išrodė, kaipo neišse
miamas gėrybių arsenalas, 
tik reikia prieiti prie lovio.

Daugelis kunigų ir sap
ne sapnavo apie tokią “tė
vynę”, kur bažnyčia neat
skirta nuo valstybės, kur 
kunigai gauna iš valdžios 
algas, ko nėra Amerikoj.

jo kova už demokratinę 
santvarką Lietuvoje.

Atsiminkit, kuomet Kau
ne įvyko visasvietinis lietu
vių kongresas ir kuomet 
tan kongrešan nuvažiavo 
tokie šulai, kaip prelatas 
Krušas, Vitaitis, Augusti- 
navičius ir kiti. Smetoni
niai žinojo, kaip priimti 
tuos ponus ir kaip juos vai
šinti. Ar jie bent mėgino 
pasvilinti tautininkų akis 
demokratijos nebuvimu? 
Nieko panašaus nebuvo. 
Tik deklamacijos, arbatėlės 
ir vaišės. Ir laukimas ordi
nų ir’ pensijų!
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Tiems visiems ponanjs 
rūpėjo derlius, kur jie nei 
sėjo, nei piovė. Jie buvo 
kaip tos musės ant jaučio 
rago, kurios sakė, kad ir 
jos aria!

Prie tų Amerikos ponų 
vėliaus prisidėjo ir tie visi 
bėgliai, kurie į Ameriką 
atidrožė Berlyno keliais.

Tegul Amerikos lietuviai 
gerai įsižiūri į jų praeitį, į 
jų veidus. Ne tiems ponams 
valdyti Lietuvą! Lietuvos 
liaudis jau senai pareiškė 
jiems savo nepasitikėjimą!

VilnisKodėl jiems taip kvepia 
smetoninė praeitis ir ben
drai tie “šeni geri laikai?” 
Tegul Amerikos lietuviai 
prisimena ir gerai įsikala 
sau galvon šiuos faktus:

Amerikoj juk buvo ne
mažai tokių ponelių, kurie 
Lietuvoj buvo įsigiję dva
rus. Jie rokavo, kad tai 
saugiausias ir pelningiau
sias investmentas. Lietuva 
jiems išrodė kaip kokia ko
lonija, kur investuotas ka
pitalas neša geriausius nuo
šimčius, nes ten darbininkų 
algos daug mažesnės buvo 
negu Amerikoj.

Atsiminkit, ką pernai ra
šė Gabaliauskas savo “Lie
tuvių Žiniose”. Sako, Hit
leris jau baigia skersti žy
dus, tai pralobusiems Ame
rikoj bus gera proga grįžti 
po karo Lietuvon ir užimti 
pelningiausius biznius. Ir 
nei vienas nei klerikalų, 
nei tautininkų, nei socialis
tų laikraštis prieš tą šlyk
ščią propozicija neprotesta
vo!

Atsiminkite, kiek tų 
Amerikos ponelių gavo me
dalius iš smetoninės val-

Tūli iš jų taip pat buvo įsi
giję dvarus ar kamenyčias 
Kaune, Klaipėdoj.

0 vėl tie ponai, kurie 
vadovavo ekskursijoms Lie
tuvon. Ir šifkortė veltui ir 
visi patogumai ir pabalia- 
vojimai. Tik maudykitės 
kaip inkstas taukuose ir 
nieko už tai nereikėjo mo
kėt.

Kas čia, ar tėvynės mei
lė? Ne, tai savanaudiški 
piniginiai iši’okavimai, tai 
spekuliacija tautos meile 
savo asmeniškai naudai.

Tie, kurie jau turėjo ab
rako, laukė jo dar daugiau. 
Iš Amerikos atgabentas 
kapitalas kvepėjo ir smeto
ninei valdžiai. Perdėm bu
vo varoma politika, kad 
ranka ranką mazgoja.

Tų “patriotų” idealu bu
vo Devenis, kuris nuvykęs 
Lietuvon iškilo kaip ant 
mielių ir paskendo materia
liškose svieto marnastyse. 
Aukso maišas buvo jų ide
alas, o ne tautos meilė. 
Jiems nerūpėjo, kokiose ne
pakenčiamose sąlygose gy
veno Lietuvos darbininkai 
ir valstiečiai, jiems nerūpė-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Įsisenėjusio Bronchito 
Kosulys

Gerb. Daktare, malonėkit 
ir man suteikti patarimą 
mano nesveikatoj.

Aš esu 59 metų amžiaus, 
sveriu 150 svarų. Aš turiu 
labai didelį kosulį. Dau
giausia iš pat ryto. Kaip 
kada net ir su kraujais. Ir 
kaip kada man trumpa kva
po, pristingu kvapo ir du
sina. Bet, kai išsikosčiu, tai 
per dieną nebelabai.

Aš, mat, dirbu prie ang
lių ir pelenų, tai man ko
sulys dabar pasunkėjo. Jau 
10 metų, kaip taip kosčiu, 
kartais daugiau, kartais 
mažiau.

Buvau pas daktarą. Sa
kė, kad man “chronic bron-

—pamaniau. Lenkijoje, ma
tyt, jam priaugo kokia pen
ketą kilogramų. Prancūzi
joje 3 klg., Norvegijoje ko
kie 2 klg., Jugoslavijoje 1, 
Graikijoje... Prakeiktasis! 
—Pamaniau, o kas bus, jei 
jis grįš į Lietuvą? Pokšte
lėjau ir nuvirto, kaip papu
vęs stuobrys.

— Dabar aš lietuviška
me kariniame dalinyje, — 
rimtai baigė kovotojas. — 
Ginklas vėl mano rankose! 
Už.. tėvų, brolių, seserų, 
draugų, už savo vaikų 
skriaudas ir mirtį naikin
siu nutukusius ir nespėju
sius nutukti vokiečių fašis
tus iki vieno!...

Jonas Kovas.
(Iš Tiesos) j

Kai pro-naciai suvažiavo, 
Griebė viens kitą bučiuot; 
Pakabinę krepšį savo, 
Nutarė sapnus sapnuot.
Su bučkiais pasižadėjo 
Naciam tarnauti slaptai, 
Nes jų panaši idėja, 
Taipgi panašūs sapnai.
Bendras krepšys traukte 

traukia,
Jis malonus kiekvienam!
Kožnas taip pat mąsto, 

laukia,
Kad tas krepšys tektų jam
Jau klerikalas pilvotas 
Nusispjovęs mąsto sau: 
“Priklus tas bedievio 

šmotas,
O aš snukį, jam laižiau....

Dar nemigsiu, pabudėsiu, 
Tegul miega jie saldžiai;
Dar į krepšį pažiūrėsiu, 
Aš jį myliu nuoširdžiai.”

O fašistas, prisiminęs, 
Mano sau: “Tas gyvulys, 
Mane laižė apkabinęs 
Ir seilėj o, kaip dramblys.

Mylimas krepšis čia arti 
Neleidž’ blakstienų sudėt, 
Kai tik ims kaimynai 

knarkti,
Sieksiu jį pačiupinėt.”

Menševikas taip planuoja: 
“Lai laižo mane ožys,

Lai kiaulės mane bučiuoja! 
Kad tik tektų man 

krepšys!

Kai jie miego apsvaiginti, 
Akis nuo ten atitrauks, 
Eisiu krepšį nukabinti— 
Jei ne aš, tai jie 

nukniauks.”

Sklokininkas taip galvoja: 
“Nebežinau, ką daryt — 
Jie bučiuojas, uliavoja,
Aš negaunu palaižyt....

Dėl pro-nacių, sklokos labo, 
Guliu ant aslos plikos, 
Tik dėlto, kad krepšys 

kabo,
Bet, ar ilgai jis kabos?”

chitis”. Duoda vaistų, tai 
man apstabdo kosulį, ale 
pradeda mane dusinti, ir 
aš negaliu tų vaistų gerti.

Tai prašyčiau man ką 
patarti per Laisvę, labai 
dėkui iš kalno.

Atsakymas.
Gal Jums, Drauge, ir yra 

įsisenėjęs bronchitas. Jei 
taip, tai labai atsparus da
lykas. Nesiduoda taip greit 
išgydyt.

Tokioj ligoj bronchitiniai 
vąmzdeliai esti vietomis iš
siplėtę, lyg, nelyginant, ga
rankščiuotos kojų gyslos. 
Išsiplėtimų vietomis susi
daro flegmos, gleivių, irtai 
ten užsilieka ilgą laiką, jau
dina pievutes, kartais net 
opas (ulcers) išėda, ir iš 
ten pakraujuoja, sunkiau 
užsikosėjus.

Norint ką pamatingesnio 
padaryt, šitokiais atsitiki
mais nepakanka vien tik 
nuo kosulio imti vaistus. 
Reikia stiprinti visas orga
nizmas, kad pasidarytų di
desnio gaivumo bronchų 
dūdelėse, kad kraujas įgau
tų visų reikiamų dėsnių, 
kad jis turėtų tų esmingų
jų statomųjų medžiagų, to 
cemento, kurs galėtų užlo- 
pyt suskilusias bronchines 
plėves ir pačias tas plėves 
padarytų storesnes ir at
sparesnes prieš bakterijas.

Neapseisite be vitaminų. 
Jų visur ir visada reikia. 
Su maistu jų negausi pa
kankamai, ir todėl audiniai 
ištyžta, protoplazma liekas 
prastesnė ir greičiau gen
da. Gaukite Fish liver oil 
(shark, halibut, cod), žu
vies kepenų taukų imkite 
po valgomąjį šaukštą kele
tą kartų kas diena. Iš ryto 
dažniau, paskiau, kai ko
sulys lengvesnis, rečiau. Žu
vų aliejus netik kad pade
da lengviau išsikosėt, bet 
tvirtina ir pačias kvėpavi
mo takų plėves, gaivina 
visą organizmą.

Jeigu kartais to aliejaus 
imti negalėtu te, tai gauki
te Vitamins A & D, cap
sules. Imkite po kapsulę 
kas kelios valandos.

Vitamin B Complex irgi 
būtinai reikalingas. Jei 
kapsulių formoj, tai bent 
po 2 ar 3 imkite su maistu, 
3 kartus kas diena. Imkite 
tai nuolatai, ilgą laiką, nes 
tai yra maistas, o ne koks 
vaistas.

Daugiau daržovių ir vai
sių, kad turėtute vitamino 
C, mineralų. Kosuliui leng
vinti galite kartais parsi
nešti iš vaistinės mišinio, 
turinčio ammonium chlo
ride. Pagulėkite galva i r 
krūtine žemyn. Ant saulės, 
ore dažniau būkite. Daž
niau pasilsėkite.
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Tūli Amerikos Viršininkai Ir 
Sovietų Sąjunga

Amerikos karo laimėji
mas, ateityj išlaikymas pa
saulyj taikos ir ramybės 
reikalauja gerų mūsų ša
lies santykių su Sovietų Są
junga. Bent kokis tęsimas 
munichierių politikos, bent 
kokis bandymas veidmai
niauti linkui Sovietų Są
jungos arba jos atstūmimas 
nu pasaulinių reikalų vėl 
siūlytų pasauliui nelaimę. 
Municho išdavystė aiškiai 
parodo, kad be tokios mil
žiniškos šalies, kaip Sovietų 
Sąjunga, negalima pasaulyj 
taiką išlaimėti, kaip ir da
bartiniai įvykiai rodo, kad 
be jos kovos negalima de
mokratijai karą išlaimėti.

Bet Sovietų Sąjungos 
klausime yra visokių nuo
monių spaudoj. Yra visokių 
spėjiojimų ir per radio. Mū
sų šalyj laisvai važinėja iš 
Berlyno atvykę ponai Sme
tonos ir kiti ir niekina So
vietų Sąjungą. Mūsų ša
lyj, Amerikos piliečiai tve
ria komitetus, “tarybas,” 
kurios veda propagandą 
prieš Sovietų Sąjungą, kur
sto žmones. Kaž ką pasa
kytų Washingtono vyriau
sybė, jeigu Sovietų Sąjun
goj jos piliečiai tvertų “ta
rybas” ir vestų tokią nešva
rią propagandos kampani
ją, kaip mūsų šalyj atlieka 
visokios lietuviu “tary
bos”?

Sovietų Sąjungos ir Ame
rikos santykių nušvietimui 
kovo 21 dieną dienraštis 
“P. M.” įtalpino trijų lapų 
straipsnį, kuriame paduo
da visos eilės žymių vy
riausybės arba prie jos at- 
sakomingų žmonių nusista
tymą. Mes iš jų paduosime 
žinių, nes tas padės mūsų 
skaitytojams geriau supra
sti Amerikos ir Sovietų Są
jungos santykius.

Mr. Edward Stettinius 
yra tvarkytoias Amerikos 
teikimo pagelbos mūsų tal
kininkėms, jų tarpe ir So
vietų Sąjungai pagal Lend- 
Lease biliu. Jis jau kelis 
kartus padavė skaitlines, 
kiek ir kokių reikmenų pa
siųsta į Sovietu Sąjungą 
kaipo paskola, už ką Sovie
tų Sąjunga turės atmokėti. 
Sovietų Sąjungoj tas skait
lines smulkmeniškai skel
bia.

Pulkininkas F. V. Fitz
gerald, vedėjas Karo De
partment© Informacijų, 
kuris pateikia visuomenei 
žinias. Kada Hitleris už
puolė ant Sovietų Sąjungos, 
tai pulkininkas aiškino, kad 
į šešias savaites Sovietų Są
junga susmuks. Ir genero
las Marshall taip pat ma
nė, kad į trumpą laiką Rau
donoji Armija bus sumuš
ta. Manoma, kad Constan
tine Brown, kuris rašo į 
Washington Star, rašo įta
koj pulkininko Fitzgeraldo.

Pulkininkas Ivan D. Yea- 
ton yra asmuo, kuris buvo 
Maskvoj nuo 1939 metų, 
prie Jungt. Valstijų amba
sados, kaipo karinis patarė
jas. Amerikos karininkai ir 
kolumnistai vyriausiai va
duojasi jo žiniomis apie So
vietų Sąjungos jėgas. Hit
lerio užpuolimo pradžioj 
pulkininkas Yeaton manė, 
kad Raudonoji Armija ne
tik karo nelaimės, bet ir 
priešintis neilgai galės.

Generolas Michela. Kada 
iš Maskvos išvažiavo pul
kininkas L D. Yeaton, tai 
jo vietą užėmė brigados ge
nerolas Joseph A. Michela, 
kuris yra labai geras as

meninis draugas admirolo 
Standley, pastaruoju laiku 
padariusio nevykusį diplo
matinį išstojimą prieš So
vietų Sąjungą, už kurio tą 
žygį atsisakė Washingto

no vyriausybė imti atsako
mybę.

Brigados generolas Fay- 
monville. Prezidentas Roo- 
seveltas buvo pasiuntęs jį 
į Maskvą tartis su Sovietų 
vyriausybe, kokios pagel
bos Sovietai reikalauja. Jis 
ten buvo kartu su Wendell 
Willkie ir generolu Hurley. 
Generolai Faymonville ir 
Hurley išreiškė pilniausią 
pasitikėjimą Sovietų ko
mandai ir Raudon. Armijai, 
jie sakė, kad Raudonosios 
Armijos komanda viską 
jiems išrodė — planus ir 
net į kovos linijas buvo nu
gabenus.

Majoras Louis E. Browne 
yra Maskvoj ir gauna visas 
smulkmeniškas žinias iš 
Raudonosios Armijos Ge- 
neralio Štabo, kurias per
siunčia į Washingtoną.

Mr. Spencer Williams gy
veno Maskvoj 10 metų, kaip 
Amerikos Prekybos Buto 
atstovas. Jis siuntinėjo 
daug informacijų privati
nėms firmoms apie padėtį 
Sovietų Sąjungoj. Dabar jis 
yra Amerikos Federalės 
Valdžios Specialėj Komisi
joje Ramiojo Vandenyno 
pakraštyj, kuri klauso vi
sus Sovietų ir Japonijos ra
dio pranešimus. Birželio 22 
d; 1941 metais, kada jis su
žinojo, kad Hitleris užpuolė 
Sovietus, tai savo radio kal
boj baisiai užpuolė ant Juo
zo Stalino. Tarpe kitko, jis 
sakė: “Jeigu Hitleris nesu
naikins jį (Staliną), tai 
daug žmonių mano, kad 
rusu liaudis tą padarys... 
Stalinas smaugia žmones, 
jis juos valdo despotiškai ir 
žiauriai... Rusijos žmonės 
nepaiso, kas kovoja prieš 
Stalina, bile tiktai yra ga
linga jėga, kuri gali nugalė
ti ji ir duoti liaudžiai gy
venimo progą.” Jis yra 
griežtas Sovietų Sąjungos 
priešas. Jis manė, kad Hit
leris pergalingai žygiuos 
Sovietų Sąjungon ir žmo
nės sveikins jį.

William C. Bullitt, buvęs 
Amerikos ambasadorius 
Sovietų Sąjungoj ir Franci- 
joj. Jis visą laiką veda 
kampaniją prieš Sovietų 
Sąjungą. Jis yra Valstybės 
Departmente, kuris rūpi
nasi europiniais klausimais. 
Mr. Bullitt visur pasirodo 
kaipo Sovietų Sąjungos 
priešas ir, dienraštis “P. 
M.” sako, prisideda prie vi
sų prieš - sovietinių išsto
jimų. Kada jis buvo Ame
rikos ambasadorium Mask
voj, tai jo sekretorium bu
vo tūlas Tyler Kent, kurį 
vėliau Amerikos valdžia 
perkėlė į savo ambasadą į 
Londoną. Anglijos valdžia 
suėmė Tyler Kentą ir lap
krity j, 1940 metais nutei
sė devyniems metams kalė
jimo, kaipo šnipą, kuris iš
vogė anglų karinius doku
mentus ir perdavė vienai 
rusų baltagvardiečių mote
riai, kurie juos perdavė Vo
kietijos naciams. Ta moter 
ris yra duktė vieno Rusijos 
caro admirolo, bjauri anti
semite.

Buvęs Amerikos ambasa
dorius Vokietijai, William 
El Dodd, savo dienyne at
žymėjo, kad Mr. William 
Bullitt dar būdamas Sovie
tų Sąjungoj buvo griežtas 

Sovietų priešas, jis' argu
mentavo, kad būtų gerai, 
jeigu Japonija atimtų nuo 
Sovietų Vladivostoką ir Pa- 
rtiario Provinciją, jis stojo 
"už tai, kad Sovietų Sąjun
ga nebūtų prileista prie 
Baltijos Jūros, jis pritarė, 
kad Pabaltyj būtų Vokieti
jos galia.

Mr. Dodd savo užrašuose 
tvirtina, kad kada į Mas
kvą atvyko naujas Italijos 
fašistų ambasadorius, tai 
Mr. Bullitt tampriai su 
juomi susirišo. Dodd tvirti
na, kad Mr. Bullitt pilnai 
sutinka su nacių idėjomis, 
kad jis, kaip rašė Paryžiuje 
francūzas Marcel Knecht, 
“La Matin” laikraštyj, bū
damas Amerikos ambasa
dorium Francijoj, dirbo 
Franci jos ir Vokietijos vie
nybei, kad jis kaltino bol
ševikus už revoliuciją Is
panijoj, kad Mr. Bullitt bu
vo griežtas priešas Jungti
nių Valstijų, Anglijos, 
Francijos ir Sovietų Są
jungos bendradarbiavimo. 
Ir Mr. Bullitt yra mūsų ša
lies departmente, kuris at- 
sakomingas už santykius su 
Sovietų Sąjunga.

Kiti to department© na
riai yra James Clement 
Dunn, Roy Atherson ir Loy 
W. Henderson, visi seni di
plomatai, anti - sovietiniai 
nusistatę. Mr. Dunn yra ve
dęs Armour Co. mėsos 
magnato dukrą, jo duktė 
yra vedus vieną Belgijos 
kunigaikštį ir pirm karo la
bai gražiai sugyveno su 
Italijos ir Francijos aristo- 
kratais.Turtas apsupa ją ir 
Mr. James C. Dunn gyve
nimą.

Mr. Ray Atherton, yra 
vienmintis Mr. James C. 
Dunno ir patarėjas europi
niais klausimais, savinin
kas didelių turtų, Boston 
Harvardo karjeristas, prie
šas prezidento Roosevelto 
Naujos Dalybos (New 
Deal). Jis kėlė didelį triuk
šmą prieš teikimą pašalpos 
bedarbiams.

Loy W. Henderson spe
cialiai atsakomingas už 
santykius su Sovietų Są
junga po priežiūra Mr. Roy 
Atherton. Jis 19119-1920 m. 
su Amerikos Raudonojo 
Kryžiais misija buvo Va
karinėj Rusijoj ir Pabalčio 
šalyse, misijoj, kuri buvo 
griežtai prieš - sovietinė. 
Nuo 1827 iki 1930 metų jis 
buvo sekretorium Jungti
nių Valstijų atstovybėj Ry
goj, Latvijoj. Ryga buvo 
visokių prieš - sovietinių 
intrigų ir suokalbių, melų 
ir propagandos centras. 
Nuo 1934 metų jis su Mr. 
W. Bullitt buvo Maskvoj ir 
tikrumoj iki 1938 metų ten 
tvarkė Bullitto reikalus.

Kada Ispanijoj liaudį už
puolė Mussolinis, Hitleris ir 
fašistai, tai visi trys, — 
Dunn, Atherton ir Hender
son stojo už fašisto gene
rolo Franko pusę ir nuola
tos buvo anti-sovietiniai 
nusistatę. Jie stojo už “ap
saugos kordoną” prieš bol
ševizmą, kurį turėtų suda
ryti centralinėj Europoj, 
vadovystėj Hapsburgų di
nastijos, buvusių- Austrijos 
karalių.

Tokis yra mūsų valstybi
nis departmentas, kuris 
tvarko Jungtinių Valstijų 
santykius su Sovietų Są
junga, mūsų galingiausia 
talkininke.

Mr, Sumner Weiles. Nebū- 
tų aiškus paveikslas mūsų 

užsieninio departamento, 
tvarkančio reikalus su So
vietų Sąjunga, jeigu nepa
liesti Valstybės Sekreto
riaus pagelbininko Mr. 
Sumner Welles kovą prieš 
sekretorių pagelbininką A. 
A. Berle.

Welles yra aristokratas, 
didžiai turtingas žmogus, 
bet per metų eilę jis prisi
taikė prie Roosevelto pozi
cijos ir užkariavo laisves
nių žmonių pasitikėjimą. A. 
A. Berle pradėjo savo kar
jerą, kaipo liberalas, bet 
dabar yra su kraštutiniais 
reakciniais žmonėmis prieš 
savo pirmesnius draugus.

A. A. Berle yra vyriau
sias palaikytojas “apsaugos 
kordono” prieš Sovietus 
Europoj, tai yra, kad suda
ryti prieš Sovietų Sąjungą 
valstybių grupę. Jis ne
draugiškas linkui Dr. Ed
uardo Benes, buvusio Če- 
choslovakijos prezidento, 
kuris stoja už glaudžius ir 
prietelingus santykius su 
Sovietų Sąjunga, bet Mr. 
A. A. Berle kietai palaiko 
Hodzą — priešą Dr. Be- 
neso ir reakcininką vengrą 
Tybor Eckhardt.

Kas liečia valstybės sek
retorių Mr. Hull, tai jo at- 
sinešimas linkiu Sovietų 
Sąjungos nėra žinomas. 
Dažniausiai tuo klausimu 
jis pasitiki Mr. Loy Hen
derson patarimams ir Le
ono Posvolsky; pastarasis 
buvo Rusijoj vieno laikraš
čio redaktorium prie Ke
renskio valdžios ir atvykęs 
į Ameriką rašė prieš-sovie- 
tinius pamfletus.

Ir dienraštis “P. M.” da
ro išvadą, kadangi mūsų 
užsienio departmente tiek 
daug yra žmonių su anti- 
sovietiniu nusistatymu, tai 
aišku, kad mes negalime 
rasti nuoširdaus pasitikėji
mo pas Sovietų Sąjungos 
vyriausybę, nes ta vyriau
sybė žino, koki žmonės 
tuos santykius nusako ir 
tvarko.

Todėl ir yra aišku, kad 
ne viskas sklandžiai eina 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos, kad atsi
randa toki išstojimai, kaip 
admirolo Standley, o tas 
kenkia bendroms mūsų 
pastangoms greičiau ir su 
mažiau auku išlaimėti ka
rą. D. M. š.

Vichy Prancūzai Paslė
pė Bilioną Dolerių

Aukso Afrikoje
Vichy Francijos valdovai 

1940 m. pavasarį perkrau- 
stė į Dakarą, Vakarinėje 
Afrikoje, bilioną dolerių 
aukso. Sykiu buvo ten per
kelta ir paslėpta 200 milio- 
nų dolerių Belgijos aukso 
ir milionai Lenkijos aukso 
atsargos. Vichy francūzų 
valdovai, pagal Hitlerio pa
tvarkymą, paskui išslapstę 
auksą įvairiose atskirose 
vietose Vakarinėje ir Šiau
rinėje Afrikoje. Naciai bi
jojo, kad jeigu tas auksas 
būtų laikomas Dakare, tai 
galėtų jį anglai ir amerikie
čiai paimti, įsiverždami į 
tą kraštą.

Dabar anglų ir amerikie
čių vyriausybė j ieško pa
slėptojo aukso, kad panau
dot jį karui prieš fašistų 
Ašį, taigi ir pačios Franci
jos išlaisvinimui.

Tokias žinias surinko 
Pertinax, Šiaurinės Ameri
kos Laikraštininkų Sąjun
gos narys.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

RAMUNES
Mieželaitis /

— Ar tu niekados neverkei? — pa
klausė jis manęs staiga ir patylėjęs, vi
siškai nežiūrėdamas į mane, pridūrė:
— Na, žinoma, tu man atsakysi, kad tai 
ne vyriška. Žinai, o vis dėlto tai atsi
tinka. Juk iš tiesų, esi kareivis, grubus, 
daug vargo ir sunkumų patyręs karei
vis. Ir, štai, staiga nedidelis ■ atsitiki
mas...

Jis nutilo, pasirengęs man kažką pa
pasakoti. Pasitaisė kareivišką milinę, 
prisikimšo apsvilusion pypkutėn tabo
kos, užsirūkė ir leisdamas mėlynus dū
mų kamuolėlius, įbedė žvilgsnį į tolu
mą.

Buvo jau rudens popietis. Mudu sė
dėjome pamiškėje, gelsvoje saulės ato
kaitoje. O rudens diena buvo tokia rami, 
kad pakeli į viršų akis ir nustembi ru
dens pasauliu. Aukšti aukšti sidabriniai 
beržai pageltusiom šakom vos juda, o 
jų geltonumas persišviečia saulėje. Vė
jas vos vos virpina pageltusius vaški
nius lapus. Atplyš vienas lapelis, antras, 
pasikels ir leidžiasi iš lėto žemėn. O 
aukštai — dangus, toks mėlynas mėly
nas, tik dienovidy vos jaučiamu geltonu
mu pateptas. Ir štai, gulime mudu žo
lėje, pasakoja man draugas, o jo anta
kiai vos pastebimai išsilenkę...

— Tai buvo vasarą, ankstų rytmetį. 
Vokiečiai vėl puolė kaimą. Įsiveržė vo
kiškas tankas ir būrys automatininkų, 
kurie ėmė šaudyti į namų langus.

Raudonarmiečių dalinys, ilgai laikęs 
kaimą, buvo priverstas pasitraukti. At
sišaudydami pro tvorų plyšius, iš namų 
kampų, daržais ir sodais traukėsi rau
donarmiečiai miškan. Iš kitos kaimo pu
sės sklido vokiečių kareivių šūkavimai.

Rytas aušo nesparčiai. Vos praplėšus! 
melsvą vasaros dangaus, skliautą, saulė 
rausvu ruoželiu nudažė dangaus pakraš
čius. Kaimas buvo užkluptas miegantis, 
susuptas į storą rūko apvalkalą, kuris 
tiršta pieno spalvos juosta driekėsi iki 
miško.

Bet pievelėje, prie klojimo, dar guli
nėjo būrelis raudonarmiečių. Jiems bu
vo pavesta pridengti kitų atsitraukimą. 
Nesikalbėjo. Tylėdami ’rūkė į laikraštį 
suvyniotas cigaretes. Slėgė sunki, nera
mi laukimo valanda.

Kostas gulėjo varnalėšose tylėdamas, 
parėmęs galvą delnu. Atokiau sėdėjo 
seržantas Gurtajus, ramiai čiulpdamas 
cigarėlę. Prieš juos — keli varnalėšų ke
rai, o toliau nedidelė pievelė, už kurios 
sidabrinėje migloje kyšojo neryškūs 
šiaudinių stogų siluetai.

Svaigino nuovargis. Akys lipo sal
džiausiu paryčio sapnu. O virš galvų vis 
ryškesnis mėlynas dangus atrodė toks 
platus, toks aukštas ir geras, kaip visas 
gyvenimas. Rodėsi, kad į jį pasirengę 
pakilti visa, kas gyva mūsų žemėje. Ret
karčiais į mėlynę nukrykštaudavo paža
dintas paukštis ir vėl'viskas nutildavo,
— ore suposi tokia kilni vasaros ryto 
tyla, žadėjo būti šilta vasaros diena.

O lankoje, pasidabrintos raselėmis iš 
miego kelia auksines galvutes ramunės. 
Baltais sparneliais auksiniam aksome 
siuvinėtos jos gražiai išsilieja žaliame 
žolės kilime.

Įsižiūrėjo Kostas į ramunes ir negali 
nė akių atitraukti. Taip svaigina nuo
vargis, širdyje sunku, visi jausmai iš 
jos išdraskyti, o galvoje sukosi sunkios 
slegiančios mintys.

Jis pasivertė ant kito šono. Gurtajus 
žiurėjo į miglas pilkom ledinėm akim.

— žinai, Gurtajau, —tarė Kostas,— 
štai dabar mes kariaujam. Susiduriam 
vieni su kitais ir imam šaudyti. Kartais, 
kai įsigalvoji gerai, kažkaip keista pa
sidaro...

Gurtajus pažiūrėjo į jį pilkom ledi
nėm akis ir atsiduso. Kostas tęsė:

— Juk yra tarp mūsų bendro,—žmo
nės juk ir tie ir šitie. Kaip gi taip?

— Mes žmonės, jie — žvėrys, gyvuliai
— sausai atkirto Gurtajus. — O bendrai 
tai tu paikas, neapšaudytas dar vyru
kas, ir per daug aukštai skraidai.

Jiedu nutilo. Gurtajus vėl įbedė akis 
į miglą. Kostas apsivertė ant kito šono 
ir ėmė skaityti drėgną, rasotą smilgos 
stiebelį.

Tuo metu netoliese pasigirdo pažįs
tamos dainos gaida. Vyrai subruzdo, at
gulė į varnalėšas ir parengė kovai šau
tuvus. Tiktai po kelių minučių paaiškė
jo, kad tai silpnas mergaitės balselis. Ir 
kada vyrai praskyrę varnalėšas įsižiūrė

jo į pievelę, jie pamatė visiškai netoli ne
didelę kaimo mergaitę. Migla jau sklai
dėsi ir pro ją buvo matoma raudonos 
spalvos mergaitės suknelė, panaši į pu
tino kerą, o auksinėse garbanėlėse per- 
sišvietė saulė. Dainuodama savo vaikiš
kai nerūpestingą dainelę, pasilenkdama 
ant pievos ir lengvai peršokdama nuo 
krūmelio lig krūmelio, maža mergaite 
skynė auksagalves ramunes. Jos ranko
je buvo puokštelė gėlių.

— Hm...., — nusišypsojo beveik vai
kiškai visą laiką ramus ir šaltas Gurta
jus, — angeliukas.

Jis pasidėjo ant kelių šautuvą ir ilgai 
žiūrėjo į ją.

— Ir ko ji čia bėgioja, — mūšis tuo
jau prasidės, vokiečiai užuos mus...

Gurtajus suraukė antakius ir valandė
lę mąstė. Staiga jisai suplojo delnais ir 
negarsiai šūktelėjo rusiškai.

— Merguč, merguče....
Vyrai matė, kaip mergaitė stabtelėjo 

ir atidžiai įsiklausė. Paskui ji palenkė į 1 
tą pusę galvutę ir pusbalsiu atsiliepė:

— Aa, aa?...
Gurtajus nusišypsojo:
— Nu, eikš gi čia, varge tu mano.
Atsargiai, iš lėto, tarytum nenoromis, 

paslėpusi savo gėlių puokštę mergaitė 
priėjo ir sustojo.

Nu, eikše, eikš, — pakartojo Gur- 
taj'us, ištiesdamas jai ranką.

Didelėm mėlynom akim žiūrėdama į 
raudonarmiečius, mergaitė priėjo prie 
Gurtajaus, leidosi jo apkabinama ir at
sisėdo jam ant kelių. Vartydama švario
se rankutėse ramunių puokštę, ji žiū
rėjo didelėm nustebusiom akim į dulkė
tus, nuvargusius kareivius. Buvo ji vi
siškai nedidukė, taip gal penkerių ar 
šešerių metų amžiaus, basa, raudona kai
miška suknute, saulėje persišvietė jos 
auksinės garbanėlės ir turėjo dideles 
mėlynas akis, kurias kaimo menininkas 
šventoriuje nupaišo angelui.

— Oho, kokia tu, — tarė Gurtajus 
grubiu kareivišku delnu glostydamas jos 
galvutę. — Kaip tave vadina?

Mergaitė plačiai, vaikiškai nusišypso
jo ir truputį pagalvojus, gal net šiek 'T 
tiek vaikiškai koketuodama ir nežiūrė
dama jam visiškai į akis, tarė:

— Mamutė mane Galia vadina, o vai
kai, negražiai taip, Galka šaukia ir pra- 
vardžioja — Galinda, Galinda....

Ir ji nusijuokė. Vyrų paniurusiais vei
dais irgi nuslinko šešėliai ir pasirodė 
vos įmatoma šypsena.

— O kur tavo mamutė? — paklausė 
Gurtajus.

— Mamutė? — susimąstė mergaitė. 
— Hm... nežinau... Petia sakė užmušė.... 
O-o, peteliškė!...

(Tąsa 4-tame pusi.)
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under bombs, or sleeping in mud, or wondering when 
a torpedo will strike.
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the Red Cross is the one agency of mercy and help that 
follows our boys wherever they go.
• Give...give generously...now. Send your gift to the 
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local chapter.
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RAMUNES
(Tąsa nuo 3 puslapio)

Ji suplojo delnukais, vienu akimoju iš
trūko iš Gurtajaus rankų ir tekina nu
bėgo į pievelę, vydamosi gelsvą peteliš
kę. Gurtajus lydėjo akimis kiekvieną jos 
judesį. Jo akių pakraščiuose pasirodė 
nepastebimos šypsenos raukšlelės.

— Ech, gerutė kokia, — tarė jis, ly
dėdamas ją akimis. Ir po valandėlės pri
dūrė: — Lygiai kaip mano duktė. Mėto 
mus karas ir šen ir ten, o tenai tokia 
pat, nerūpestinga,, naivutė, gera mergai
tė tėvo gal būt laukia...

Šykštus žodžiams ir vengdamas sveti
mų ir savo jausmų, Gurtajus nutilo ir 
vėl įbedė akis į mergaitę. Ji sukiojosi 
su raudona suknute, be rūpesčio, dai
nuodama pirmykštę savo dainelę ir skin
dama ramunes.

Staiga pasigirdo burzgimas. Vyrai 
krito į varnalėšas. Gurtajus prisiglaudė 
prie žemės ir nusikeikė.

— Tankas. Et, velnio išpera...
Jis iškišo galvą iš varnalėšų ir valan

dėlę kažką sekė akimis. Paskui pasilen
kęs, paskubomis ir vos girdimai tarė vy
rams :

— Reikia mergaitę išgelbėti.
Vyrai nuleido galvas. Išgelbėti — tai 

reiškė plikomis rankomis iš po tanko iš
rauti beginklę mergaitę. Išgelbėti — tai 
reiškia mirti. Gurtajus greitai pastebėjo 
jų svyravimą. Jis nusišypsojo su vos pa
stebimu skausmu ir lengva ironija. Pas
kui jis nuleido galvą ir valandėlę svyra
vo. Ir staiga, vienu akimoju ištraukė tris 
likusias granatas, surišo jas į ryšulėlį, 
pačiupo tvirtai į rankas ir nė žodžio ne
pasakęs nušliaužė per varnalėšas į pie
vos pakraštį.

Tuo metu migloje pasirodė tanko bok
štelio ir patrankos siluetas. Vyrai užėmė 
kvapą. Juos krėtė drebulys. Tuo pačiu 
metu jie paleido iš akių Gurtajų, ir su
laikę kvapą žiūrėjo į tanką. Tankas su
stojo. Prieš jį, tu r būt, pasirodė kloji
mas... ir tolėliau kiti pastatai. Staiga 
atsidaro tankp bokštelis. Iš jo kyštelėjo 
galva ir vėl pasinėrė. Ir tankas vėl su
burzgė ir pajudėjo.. Bet.... jis nukrypo į 
mergaitės pusę. Mergaitė garsiai sukly
kė ir nepamesdama ramunių puokštės 
pasileido bėgti į priešingą pusę. Tankas 
ūmai pasisuko ir ėmė ją vėl atakuoti. 
Pasisukdama bėgti į kitą pusę, mergai
tė staiga suklupo. Ji buvo jau besike
lianti, iš žiedų matėsi iškelta jos ranku
tė su gėlių puokšte, kai tuo pačiu metu 
tankas, juodas, krauju ir purvu suteptas 
vokiškas tankas, vikšrais spiaudydamas 
žemės gabalus, užgriuvo ant jos, apsi
suko kelis kartus vietoje ir vėl pasuko

savo senąja kryptimi. Tiesiai į juos. Kos
tui suplakė širdis. ' ’ ' ’

— Vyručiai, granatos, granatos.,, \— 
tarė kažkas. 1

Ir vienu metu pasigirdo trenksmas, 
baisus, 'stiprus trenksmas, sudrebinęs 
šventą, kilnią vasaros rytmečio tylą. 
Kostas visiškai prisiglaudė prie žemės. 
Keli žemės gabai nukrito šalia jo. Ir ka
da jis pasikėlė ir atmerkė akis, jis pa
matė pievoje pakrypusį degantį tanką.

Tuo metu pasigirdo žingsniai ir į var
nalėšas krito Gurtajus. Jis visas drebė
jo, jo pilkos akys žaibavo. Pradžioje jis 
negalėjo žodžio ištarti. Tik atsipeikėjęs 
sušnibždėjo.

— Paruošti kulkosvaidį....
Iš priešingos pusės pasigirdo šūviai, 

vienas, paskui antras ir trečias, ir juos 
apipylė švino lietus.

— Dar ne, — tarė Gurtajus.
Keli vokiečių kareivių šešėliai perbė

go gatvę. Jie supo.
— Na, — tarė Gurtajus, — pavaišin

ki! tuos niekšus.
Ir jis pagrasė į vokiečių pusę sunkia, 

didele darbininko kumštimi. Kulkosvai
dis prapliupo.

Į kluoną krito padegamoji. Kluonas 
suliepsnojo. Pasipylė dūmų kamuoliai, 
sėsdami ant žemės, sumišdami su rūku. 
Troškino, griaužė akis, nieko nesimatė.

— Na, brolužiai, nieko, matyt, neišeis, 
tarė Gurtajus, — durtuvėliais teks...

Jis paėmė šautuvą ir nusišypsojo. Pas
kui staiga pašoko ir sušuko:

— Paskui mane!
Jis išbėgo kelis žingsnius į priekį ir 

staiga šautuvas iškrito iš jo rankų, jis 
pasvyravo ir suklupo. Kostas stabtelėjo, 
pastvėrė jį per liemenį.

— Eik, mušk tuos niekšus, — iškošė 
pro kietai sukąstus dantis Gurtajus.

Kosto gerklėj slėgė sunkus slogutis. 
Jis pakėlė akis ir netoliese pamatė pa
muštą vokišką tanką, o šalia jo su že
mėmis sumaišyta gulėjo raudona suk
nutė. O gretimais jos gulėjo auksinių 
ramunių puokštelė. Tik jų balti žiedla
piai buvo sukruvinti.

Vasaros“ diena jau buvo išaušusi, ir 
aukštam mėlynam danguje suposi plati 
saulė.

Kostas sukando virpančią lūpą, per
braukė šiurkščiu, žemėtu delnu akis, su
spaudė šautuvą ir sunkia, suspausta šir
dim nubėgo į priekį...

O dabar rudens saulė jau buvo nu
krypusi vakarop, kada Kostas pabaigė 
savo kareivišką pasakojimą. Jis vėl pri
sikimšo tabokos savo pypkutėn ir užsi
rūkė. Papūtė vėjas. Nuo miško ištįso ilgi 
medžių šešėliai. Ošė geltoni beržai. Va
karėjo.

Adolph Belke, išbuvęs du 
metus Vichy valdžios kon
centracijos s t o v y k I oje 
Šiaurės Afrikoje; jis dabar 
išlaisvintas ir dirba jūri
ninku Amerikos laivuose 
—narys CIO.

Scranton, Pa.

Antradienis, Kovo 30, 1943

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Kovo 21 dieną įvyko parti
jos lietuvių skyriaus susirinki
mas. .Dalyvavo penki nariai. 
Buvo raportuota iš Pittsbur- 
gho komiteto veikimo ir padis- 
kusuota apie mūsų kuopos 
narių nerangumą. Nariai yra 
užsiartavoję seni veikėjai, bet 
kai kurie iš jų daug kalba, o 
mažai veikia, nenori dalyvauti 
susirinkimuose, kurie atsibūna 
tiktai vieną sykį per mėnesį. 
Kuopa turi 13 narių. Jau su
augę, iš jų yra dvi moterys.

Tačiau, iš kitos pusės, pasi
rodo, kad visgi šis tas yra 
veikiama ir nuveikiama. Mūsų 
kuopa surinko pusėtinai gu
mos, surinko nemažai drabu
žių, taipgi pinigų dėl Ispanijos 
kovotojų, dėl nukentėjusių 
nuo karo, dėl Sovietų medika
is pagalbos ir t.t. Taipgi vi
si nariai yra pirkę karo bonų 
ir aukavę Raudonajam Kry
žiui, o kai kurie yra davę Rau
donajam Kryžiui kraujo. Tai
gi, nors maža grupelė ir nors 
ne visi aktyviai dalyvauja vei
kime, bet nemažai nuveikia
ma.

Balandžio 11 dieną Moterų; 
North Sides Kliubas ir LLD 87 i 
kuopa rengia kortų parę nu
pirkimui Raudonajam Kryžiui 
ambulanso. Bus duodamos do
vanos tiems, kurie išloš. Už
prašome visus atsilankyti ir 
paremti šį gražų tikslą. Taip
gi smagiai praleisti laiką.

Kovo 22 dieną pasimirė Ro-, 
žė Dovidienė, sulaukus 49 me-! 
tus amžiaus. Buvo narė Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 160 kuopos. Palaidota ko
vo 26 dieną su bažnytinėmis 
apeigomis Pulimono kapinėse 
West View. Paliko nuliūdime 
vyrą Antaną, dvi dukteris — 
abi ženotas, — brolį Bakūną 
ir seserį. Ilgai sirgo. Turėjo 
penkias operacijas, bet nebe
galėjo pasveikti.

Pora savaičių, atgal pasimi
rė jaunas vyras, ponios Mid- 
vidienės sūnus, sulaukęs 30 
metų amžiaus. Mirė plaučių 
uždegimu. Gaila jauno žmo
gaus.

Dirbtuvėje susižeidė ranką 
Jonas Čekanauskas. Randasi 
namie. Ilg'okai negalės .eiti į* 

i darbą. 
______ i

Kovo 28 dieną turėjo įvykti 
LDS 8-to Apskričio metinė 
konferencija. Bet konferenci
ja tapo nukelta į balandžio' 18 
dieną. Priežastis tame, kad 
kovo 28 d. įvyko draugijų šau
kiamas suvažiavimas, į kurį 
mūsų kuopos siuntė delegatus.

Yra parvažiavęs iš armijos 
i apsilankyti pas savuosius Vla- 
I das Maceikis, J. Vakauskas 
ir Pabartis, taipgi žentas Pra
no Valkausko. Aplankę savuo
sius jie vėl išvažiuos į armiją. 
Gauta žinia, kad saržentas 
Petras Lekavičius yra išsiųstas 
už marių į Europą.

Minersville, Pa.
Atsiektas Tikslas

Nieko nėra svarbesnio žmo
gui, kaip jo trokštamą idealą 
atsiekti! O ypatingai, jeigu tas 
idealas rišasi su plačiąja vi
suomene.

Kovo 16 dieną Philadelphi- 
joj, Pa.,x Temple Universitetas 
suteikė diplomus dėl 120 mo
kinių. Tarpą jų, randasi lietu
vis Dr. Enoch George Klimas, 
Jr., jauniausias iš visų, nes da 
nebaigęs pilnai 25 metus am
žiaus.

Dr. E. G. Klimas įstojo į1 
Episcopal Hospital, Philadel
phia, Pa.

Po išdavimui diplomų, aukš
tesnis asmuo iš valdžios pra
tarė į jaunuolius: Jūs visi esa
te šios , šalies armijoj, su at
žymoj imu leitenanto, bet 
praktikai jūsų profesijos pa
skirta 9 mėnesiai laiko. Po 
tam turėsit stoti į armiją, kur 
katras būsit reikaling'as. Toks 
yra patvarkymas ' Jungtinių 
Valstijų, kolei jos randasi 
įtrauktos į karą prieš pasauli
nį: barbarizmą, nacizmą-fašiz- 
mą.

Kodėl aš noriu plačiau at
žymėti apie Dr. E. G. Klimą, 
Jr. ? Todėl, kad jo gyvenimas 
------------ v--------------------------

Pittsburghe kelinta diena 
labai šalta, apie 30 laipsnių 
virš zero. O kai kada sniegu
lės laksto, d’ar nėra jokių pa
vasario ženklų.

D: P. Lekavičius.

Išleidome Draugę Aleną 
Buziene •r

Berengiant prakalbas drg. 
R. Mizarai, sužinojom, kad 
mus, scrantoniečius, apleidžia 
draugė A. Buziene, nes va
žiuoja apsigyventi pas savo 
dukteris (kurių yra ten trys) 
į Waterbury, Conn. Komisija 
nusprendė 14 d. kovo, tuo jaus 
po prakalbų, surengti draugei 
Buzienei išleistuves, kaipo ge
rai atsižymėjusiai ir veikliai 
draugei Literatūros Draugijos 
39 kp. Ir komisija nepadarė 
klaidos, nes A. Buziene pilnai 
to užsitarnavus.

Sunku suminėti jos nuveik
tus darbus mūsų organizaci
jai, nes tai būtų daug darbo 
viską surankioti. Bet negali
ma praleisti nepažymėjus šių 
kelių dalykų: Buvo veik nuo
latinė gaspadinė mūsų pareng
tose vakarienėse, ir mandagi 
patarnautoja prie stalų. Ji su 
draugo M. Kačinskiene nė vie
nos vakarienės neapleisdavo, 
ir visados jose dirbdavo. Bū
dama “bučernės biznyje,” vi
sados reikmenis mūsų organi
zacijai parduodavo pigiau, o 
kartą, kaip kuopelė buvo veik 
subankrutavus, tad ji be jo
kio rūgojimo laukė, kol jai 
bus atsiteista. Buvo duosni 
aukotoja visuomeniškiems rei
kalams, ir nuolatinė Laisvės 
skaitytoja. Jos vyrui (Juozui 
Bužui) pasimirus, lapkričio 
30 d., 1933 m., ji ėjo jo pėdo
mis, ne tik kad neišstojo iš or
ganizacijos, bet mokėjo pilnai 
narinę mokestį $1.60 į metus 
ir dalyvaudavo susirinkimuo
se. Man prisimena sausio 10 
d., šių metų, kada buvo kuo
pos metinis.-susirinkimas. D- 
gė A. Buziene buvo1 išrinkta 
susirinkimo pirmininke ir la
bai gražiai palaikė tvarką.

Tiktai šie keli suminėti da
lykai parodo,, kad drg. A. Bu
ziene scrantoniečiams buvo

mylima ir pageidaujama, to
dėl ir sužinoję draugai-ges 
apie jos išleistuves, gražiu bū
reliu susirinko. Pirmininkas d. 
Klevinskas pranešė, kad bus 
duodama špigetti vakarienė, 
todėl svečiai tuojaus apsėdo 
stalus ir gardžiai valgė. Po 
tam pirmininkas paprašė visų 
iš eilės, kad ką nors pasaky
tų apie draugę A. Buzienę. 
Kiekvienas draugei vėlino kuo 
geriausio ir ilgiausio gyveni
mo naujoj' vietoj. Tik vienas 
P. Šlekaitis troško, kad' ji vėl 
tuoj: pas mus sugrįžtų, nes iš
eidama palieka mūsų judėji
me didelę spragą, kurios ne
bus kam užpildyti. O jei jau 
taip atsitiktų, kad nesugrįš, 
tai kad naujoj vietoj dirbtų 
su idėjos draugais ir draugė
mis.

Pati draugė A. Buziene,'•at
sisveikindama visus, pasakė, 
kad' ji savo karjeros nemainys, 
ir naujoj vietoj, kaip tik su
siras idėjos draugus-ges, ben
drai dirbs darbo klasės reika
lams.

Patarčiau Waterburio Lite*- 
ratūros Draugijos kp. valdy
bai, kad jie mūsų draugės A. 
Buzienės neapsunkintų su dar
bu j ieškojime jų, o kad jie ją 
susirastų. Ji apsigyveno po 
antrašu 149 East Liberty St., 
Waterbury, Conn.

Linkiu draugei A. Buzienei 
kuo geriausio pasisekimo vi
suose jos užmanymuose.

Po atsisveikinimo kalbų ir 
vakarienės, tęsėsi šokiai ir 
draugiški pasikalbėjimai prie 
skanių gėrimų.

Tamošiaus Draugas.

Portland, Oregon

THE CALL.TO THE COLORS!
IS A CALL FOR DOLLARS

Dig deep. Strike hard. Our boys 
need the planes, ships, and guns which 
your money will help to buy.

Go to your bank, post office, or savings and
loan association. Tell them you want to buy 
Defense Bonds regularly, starting now.

A

SKELBKITĖS LAISVĖJE

SVARBIOS KNYGOS

ir auklėjimas buvo įvairus. Jo 
motinėlė mirė, palikdama dar 
jaunose dienose vienintėlį sū
nelį. Dr. Ę. G. Klimas, kuris 
plačiai buvo žinomas lietuvių 
visuomenėj, tam pačiam Tem
ple universitete baigė mokslą, 
kaip ir sūnus, ir Philad’elphijoj 
gyveno ir paliko sūmr dar 
jaunose dienose , mirdamas. 
Taigi*, jo artimiausias giminė 
dabar yra gyvenantis Miners
ville j- Aleksandras- KlimaSj dė
dė, tėvo- tikras brolis. Jis vi
sas mokslo lėšas padengė, ka
da jaunojo daktaro tėvas ėjo 
-mokslą.

Dabartiniu laiku Aleksan
dras Klimas keli metai nesi
jaučia gerai, kaip paralyžiaus 
liko ištiktas, vienos pusės ne
valdo gerai. Tik laimė, kad! 
kalbos nesugadino visai- ir d‘a 
gali pavaikščioti. Yra Laisvės 
skaitytojas ir pažangius rei
kalus, sulyg išgalės, paremia.

Matomai, kad jis savo brol
vaikį labai myli. Nors nesi
jausdamas gerai, bet susirikta- 
vęs tolimesnius gimines važia
vo Philadelphijon dalyvauti 
iškilmėse.

J’. Ramanauskas.

David Matis (Matusevičius)
Turiu- biskį pabrėžti apie 

gerą, draugingą -kareivį kap
ralą David Matis (Matusevi
čių)-. Mumus su Dovydu teko 
susipažinti- 1-943 m. sausio mė
nesį. Nes jisai, atvažiavęs iš 
rytinių valstijų į Vancouver, 
Wash, barakus ir laiko išga
vęs, tuojau pas mus atsilankė. 
Ir dabartiniu laiku su Dovydu 
du vakarus į savaitę pralei
džiame pas mus, nes jisai myli 
skaityti dienraštį Vilnį, o Vil
nis . pas mus pareina. Tačiau 
dabar Dovydas galės skaityti 
ir Laisvę, nes aš gavau- gražų 
laišką nuo draugo Mizaros, 
Laisvės redaktoriaus, kuriame 
jis man rašo, kad mūsų drau
gas karys kapralas David- Ma
tis “užfundijo” mums Laisvę 
ant visų metų. Tai labai ačiū 
jums,. Dovydai, už tokią gra
žią dovaną.

David Mąt'is .puikiai sekasi 
ir kariuomenėje. Jis yra ge
ras kovotojas.

Dovydas tiktai 10 metų tam 
atgal atvykęs iš Lietuvos. Ji
sai pareina iš' paties Kauno. 
Labai būtų, malonu daugiau 
tokių* draugiškų kareivių- susi
tikti. J. Stupur.

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAS® UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAS® MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 820. Kaina $1.00.

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenes veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok-

■ sius ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
. nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems

tinginiaujant atvykusioms i šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

• •••••<

English - Lithuanian 
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo- 

! kytis anglų kalbos.
r PARAS® DR. J. J. KASKIAUCIUS

Puslapių 252, stipriais audimo į apdarais, kaina $1.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
BUTAIS® DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

• • • • • •

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma* Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
800 puslapių, kaina $1.25.

Kiekvienam svarbų susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
Istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

••••••

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku
čiam mokytis deklamuot.

288 puslapių. Kaina 50a.
• • • • < • •

Vokiškieji Grobikai'— Mirtini
* Lietuvių Kultūros Priešai

PARAS® DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.

Puslapių 82. Kaina 10c.• e
Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje

PARAS® DR. J. J. KASKIAUCIUS
, Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La

bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie- naujovinę techniką f 
Ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.•-
* “Laisvės” Administracija -
■ 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Amerikos Oficialiai Pranešimai Prezidentas Roosevelt
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

taikė į priešų lėktuvų ir kariuomenės stovyklas.
Grupė nedidelių mūsų žvalgybos laivų kovo 26 d. į 

vakarus nuo Attu salos (vakariniuose Aleutuose) susi
dūrė su dviem didžiaisiais japonų šarvuotlaiviais, dviem 
lengvaisiais jų šarvuotlaiviais, keturiais naikintuvais ir 
dviem krovinių laivais. Tie japonų laivai plaukė į ry
tus linkui Aleutų.

Mūsų ir japonų laivai iš tolo šaudė vieni į kitus. Per- 
trūkus mūšiui, japonų laivai nuplaukė tolyn į vakarus.

Plačiau apie šį mūšį bus pranešta, kada žinios apie 
tai jau neturės jokios priešui vertės.

Kovo 27 d. septyni japonų lėktuvai penkis kartus 
bandė bombarduoti Guadalcanal salą. Dviem atvejais 
jie numetė bombų, užmušdami vieną mūsų karį, su- 
žeisdami trylika kitų ir padarydami nedidelių medžia
ginių nuostolių.

Mūsų bombanešiai, lydimi lėktuvų kovotojų, atakavo 
japonų pozicijas Viloj, centralinėse Saliamono salose; 
užkūrė šešis gaisrus. Paskui mūsų lėktuvai atakavo ja
ponus Mundo j; susprogdino priešų amunicijos sandėlį 
ir sukėlė gaisrą.

NEW DELHI, Indija, kovo 28. — Jungt. Valstijų 
oro jėgų pranešimas:

Dvi grupės mūsų lėktuvų sėkmingai bombardavo 
japonų įrengimus arti centralinės Rangoono geležinke
lio stoties (Burmoj).

Visi mūsų lėktuvai ir lakūnai sugrįžo be jokių nuo
stolių.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

ninku, bandžiusių pereit į rytinį Doneco upės krantą.
Kitame sektoriuje vokiečiai buvo įvarę kylį į vieno 

kaimo pakraštį. Mūsų kariuomenė per griežtą kontr
ataką atmušė priešus ir atgriebė tą poziciją. Liko nu
šluota 300 hitlerininku.

Kovo 27 d. sovietinės oro jėgos įvairiose fronto daly
se sunaikino bei sužalojo ne mažiau kaip penkis vokie
čių tankus ir apie 100 trokų .su kareiviais ir reikmeni
mis, nutildė vienuolika baterijų kanuolių ir mortirų ir 
suardė du traukinius.

LONDON, kovo 28. — Vidudieninis Maskvos radijo 
pranešimas:

Viename sektoriuje į pietus nuo Bielyj sovietinė ka
inus, užėmė septynias apgyventas vietas.

MIRĖ SERGEI RACHMANINOV, DIDIS 
MUZIKOS KOMPOZITORIUS, RUSAS

Los Angeles, Calif.—Sek
madienį mirė didis muzikos 
kompozitorius, pianistas ir 
orkestrų konduktorius, ru
sas Sergei V. Rachmani
nov, baigdamas 70 metų 
amžiaus. Jį parbloškė plau
čių uždegimas (pneumoni
ja).

Gimęs Novgorodo guber
nijoj, Rusijoj, 1873 m. ba
landžio 1 d., Rachmanino
vas jau kaip ketverių metų 
vaikas mokėsi pianu skam
binti nuo savo motinos.

Keliolikos metų būdamas, 
jis baigė Maskvos Muzikos 
Konservatoriją. Toliau

'Rachmaninov vadovavo 
Londono Filharmonijos Or
kestrui, tapo Maskvos Ope
ros konduktorium, o 1909 
m. jis ėmė vadovauti Bos
tono Simfonijos Orkestrui.

Nuo 1(918 metų Rachma
ninovas galutinai apsigyve
no Jungtinėse Valstijose.

Talkininkai nušovė 25 
japonų lėktuvus Nauj. Gui- 
nejoj.

Anglų oro bombos pada
rė daug nuostolių nacių, 
submarinų stočiai St. Na- 
zaire.

Planuoja Farmij Dar
bininkų Armiją

Washington. —Preziden
tas Rooseveltas paskyrė C. 
C. Davisą kaip maisto ad
ministratorių ir paskelbė, 
kad jis planuoja parūpint 
farmoms reikalingų mašinų 
ir kitų darbo įrankių ir pa- 
liųosuoja šiems metams dar 
tris milionus farmų darbi
ninkų nuo karinės tarny
bos. Prezidentas pranešė, 
kad jau dabar yra atidėtas 
pusės miliono farmų darbi
ninkų šaukimas armijon.

Prezidentas taipgi svars
to planus, kaip sudaryt lau
ko ūkio “armiją” iš moterų 
dentų, kurie galėtų dalinai 
ar pilnai dirbti farmose.

Naciai Išžudė Visus
Varšuvos Žydus

Baltimore, kovo 29.—Ra
binas M. L, Perlzweig, pir
mininkas Pasaulinio Žydų 
Kongreso angliškojo sky
riaus, pranešė, jog vokie
čiai išžudė visą pusę milio
no Varšavos žydų.

Komitetas, o operuos liuosno- 
riai kriauČiai, po vadovybe 
Amalgameitų Unijos valdybos.

Prie įrengimo dirbtuvės ak
tyviai prisideda Amalgameitų 
Unijos manedžeris, Chatma- 
nas; o RWR centras žada 
teikti medžiagą siuviniams.

Los Angeles, Calif.

Skanūs Pietūs ir Kitos 
Naujienos

Buvo duoti, 21 d. kovo, per 
Moterų Apšvietos Kliubą, pie
tūs.

Visi skaniai pasivalgėm. Ir 
stebėtis reikia iš mūsų mote
rų gabumo, kaip jos galėjo 
tokiais sunkiais laikais priga
minti tokių skanių valgių ir 
tiek daug.

Taipgi turėjom puikią pro
gramą. Pirmučiausia mūsų Los 
Angelio mylima dainininkė 
O Levanienė sudainavo porą 
gražių dainelių.

Paskiau buvo iššaukta ke
letas pakalbėti ką nors. Tarp 
jų buvo vienas svečias, karei
vio drabužiais apsirengęs, tai 
Jurgis Kazakevičius iš Brook- 
lyno.

Jis pasakė lietuviškai ir 
angliškai labai jausmingą pra
kalbą, patardamas visiems, 
kad nenusimintų. Sako, bus 
daug dar sunkių dienų, bet 
vistięk mes karą laimėsime.

Ištikrųjų, tai garbė matyti 
tokį jaunuolį, katras supran
ta, ką jis kalba ir didžiuojasi, 
kad jis kalba lietuviškai ir 
dalyvauja su lietuviais.

Mūsų, gerbiamas mokslinin
kas Nikūnas palinksmino pu
bliką su muzika. Mum visiem 
buvo labai žingeidu matyti 
gerbiamą Nikūną taip puikiai 
valdantį skirtingus muzikos 
instrumentus.

Ant galo dar draugės Le
vanienė ir šimkiūtė sudaina
vo duetą, katras išėjo labai 
puikiai.

Visas parengimas išėjo kuo 
geriausiai ir Moterų Apšvietos 
Kliubui liks pelno, nes žmo
nių buvo daug. O Moterų Ap
švietos Kliubas žinos, kur tą 
pelną suvartoti, nes jos visuo
met remia karą, Raudonąjį 
Kryžių, Sovietų Sąjungą, au
kodamos pinigais ir megsda- 
mos svederius ir kitus reika
lingus dalykus atlikdamos dėl 
karo laimėjimo.

Mes, vyrai, tik galim palin
kėti apšvietietėms ištvermės 
ir energijos.

Būnant dideliam kariuome
nės judėjimui po visą šalį, 
dažnai ir pas mumis, Los An
gelėj, užkliūva lietuvių karei
vių, su katrais mum malonu 
pasikalbėti, ypatingai su to
kiais, kaip kad Jurgis Kaza
kevičius, kuris yra labai malo
nus vyrukas ir daug žingei
džių dalykų jis mums papasa
kojo.-

Mėsa pas mus pusėtinai su
mažėjo, bet vis dar valgom, 
kada tik norim ir jaučiamės 
pilnai patenkinti.

O '“Victory Gardens,” tai 
jau pas mus pusėtinai dideli. 
Nekatrie, tai jau ir bulves 
valgo iš savo laimėjimo dar
žų. O cibulių ir ropių, tai 
jau visi turi, kas tik nori jų.

R-ka.

Rochester, N. Y.
Padarėme “Išradimą” ir Davė

me Pavyzdį
Kovo 20 d., LLD 50 kuopos 

draugiškas vakaras praėjo ne
paprastai geroj nuotaikoj. Gir
dėjau, kad kuopos reikalams 
liko 24 doleriai. Beje, drg. 
A< Duoba, negalėdamas pats 
dalyvauti parengime, vistiek 
atsiuntė pasveikinimą ir dole
rį. Ačiū jam.

Atsilankiusieji svečiai su
aukojo 22 dolerius mezgėjoms 
dėl vilnų. Tarp dalyvavusių
jų padarė malonų įspūdį at
silankymas korporalo (orlai
vių techniko) Gedimino Vaito 
su žmona. Gediminas jau ke
letą sykių yra atsiuntęs mūsų 
Mezgėjų Kliubui puikių Mek
sikos žmonių dailės dalykėlių, 
o mezgėjos juos išleidžia ant 
išlaimėjimo naudai vilnų fon
do. Šį sykį atvežė nepapras
tai gražią staltiesę tam tiks
lui. Apart to, dar aukojo do
lerį dėl vilnų.

Malonūs jaunuoliai, pasisve
čiavę keletą dienų pas saviš
kius, vėl abu išvyko į savo tar
nystės vietą, o ročesteriečiai 
palydėjo juos su širdingais lin
kėjimais.

Į kuopą įstojo • dar vienas 
naujas narys.

Sako, kad kiekvienoj tautoj 
yra keletas niekšų, o lietuvių 
tautoj, turbūt, niekšų yra už 
vis daugiau, kad net ir pas 
mus Bakšy nė j e pro-naciškai 
dvokia. Bet Rochesterio są
moningi lietuviai pagirtinai 
atlieka savo pareigas, naujo
sios ir senosios tėvynės nau
dai; ypač gražiai pasižymi tei
kime paramos Amerikos talki
ninkei — Sovietų Sąjungai. 
Lietuvės mezgėjos jau yra pa
gaminusios * daug šiltų dova
nų didvyriškiems raudonar
miečiams. Rochesterio Komi
tetas Teikimui Pagalbos Sovie
tų Sąjungai taipgi yra lietuvių 
vadovaujamas; Komiteto pir
mininko, drg. černausko ini
ciatyva, buvo suruošta eilė 
įvairių parengimų, kurie davė 
pelno arti dviejų tūkstančių 
dolerių. Dabar, per pasidar
bavimą ir pastangas drg. čer
nausko, yra baigiama įrengti 
dirbtuvė siuvimui drapanų dėl 
Sovietų Sąjungos žmonių. 
Dirbtuvė randasi po No. 41 
Sullivan Street, šią dirbtuvę 
vadovaus Russian War Relief

Aną dieną užėjęs į Russian 
War Relief raštinę, radau ten 
jauną gražią moterį ir senyvą 
vyrą bediskusuojančius apie 
audeklus dėl šiltų, nebrangių 
drapanų Sovietų, žmonėmš. 
Gražioji moteris parodė klėt- 
kuotą žakietuką, tinkamą ber
niukui apie 12-15 metų am
žiaus. žakietukas' pasiūtas iš 
apie dvidešimties skirtingos 
rūšies suderintų keturkampių 
šmotų storo audeklo. Moteris, 
rodydama žakietuką, sako:

— Matote, šiltas, naudingas 
drabužėlis, pagamintas beveik 
veltui! Jo istorija tokia: Iš 
kriaučių dirbtuvės gavau di
delį glėbį mažų šmotų, 8X12 
audeklo sampalų; sumaniau, 
kad iš jų bus galima siūti kal- 
dras (quilts), pasišaukiau mis
ter Cherney (č.ernauską) pa
sitarti. Jis toje srityje praktiš
kas žmogus. Pasikasęs pakau
šį, pareiškė, kad iš tų šmo
tų galima padaryti naudinges
nį dalyką, negu kaldros. Jis 
išsinešė tuos šmotus audeklo, 
o dabar štai matote jo suma
naus darbo produktas, šiltas, 
patogus žakietas!

Kuomet aš šį sampalą paro
džiau kitose drapanų dirbtuvė
se, tai paaiškėjo, kad tam tiks
lui galima gauti tokių ir d i-’ 
dėsnių šmotų audeklo veltui,

| F. W. Slialins j 

« (Shalinskas) \
| Funeral Home | 
g 84-02 Jamaica Ave. | 
c Opposite Forest Parkway įg 
i WOODHAVEN, N. Y. |

c Suteikiam garbingas laidotuves g 

I $150 i 
g: Koplyčias suteikiam nemoka- g 
& mai visose dalyse miesto. g 
g Tel. Virginia 7-4499 |

o tuomet pasireiškė reikalas 
įsisteigti dirbtuvę dėl siuvimo. 
Mes tokių margų žakietukų 
jau apie tuziną pasiuntėme į 
RWRi centrą. Iš ten mums pra
nešė, kad jie tuos žakietukus 
siuntinėja į rūbų industrijos 
miestus, kapo sampalus, kad 
visur gamintų tokius žakietu
kus.

—Praktiškas dalykas — ta
rė vyras. — Tai beveik naujas 
produktas sukurtas, o juk nau
jam produktui reikalingas tin
kamas vardas. Kaip manote jį 
užvardinti ?

—Kadangi mister Cherney 
davė jam pradžią, tai reikės 
jį vadinti ne džiaket, bet ČER- 
KET, — atsakė gražioji mote
ris.

Teisingas užvardinimas, pa
maniau sau.

Kurmis.

Le VANDA ,

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—H Avemey er 8-1158
Tel. STagg 2-0783

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 AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis Ištiria

GYDYTOJAI . 
100 nuoŠ. unija Kapoj

Telcf.: GR. 7-7553 
nvinniTv. f 2539 Woodward Avenue DE1ROITE. | 602 Hofmann p1(1(r>

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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

Iš. senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J. 
- f-------

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais.

būkite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Stockholm. — Eina gan
dai, kad pašalintas nacių 
užsienių reikalų ministeris 
von Ribbentrop.

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

- KAINA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Knygelčs Autoriau~
Adv. CHAS. P. KAL

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberlal

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių Knyga .... $2.00
Gaspadinė, Valgių Receptai ....$1.00
Kantri Alena, apysaka .............. 25c
Erodas Boba ir kitos apysakas....35c 
Kapitonas Fogelis, apysaka .40c
Girtuoklių Linksmos Dainos .15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes.lOc 
Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Duktė Marių, graži apysaka ....... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ...........25c
Burykla ir Burtininkas ...............25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ...35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai 35c 
Sveikata Ligoje, aprašo žoles ....25c 
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ................................. $1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi...... $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,

su paveikslais ............................25c
Istorija Abelnai, 500 pusi............1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimai, Delna- 
žinystė, 412 pusi........................3.00

Pilna Georgrafija, su paveikslais, 
412 pusi................................... 3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka ....................................... 25c

Kabalas, Zobovos Knygutė .........15c
Praloto Olšausko Darbai ...........10c

žolių Arbatos
Nervų ir nuo Stutukimo, po .....85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ...... .60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................. 60c
Vyriškumo Pataisymai ................ 85c
Moterų Mėn. Reguliatorius .........60c
Vidurių Liuosuotojas .................... 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ...................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ................................. 85c
Nuo nemalonaus kvapo .............. 80c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių .......60c
Trejanka, stambios šaknys .......60c
Nuo Cukrinės Ligos .................... 85c
Nuo Sutukimo Žolės .................. 85c
Kraujo Valytojas ........................60c
Pailių (Piles) Mostis .................. 85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS1
W3 Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
4* 4* 

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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NewWko^^^2inios
Rengiama Masinis Mitingas 

Rami. Kryžiaus Paramai
Šiame didžiajame Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus vajuje 
sukelti 125 milionus dolerių 
teikimui pagalbos mūsų kari
nėms jėgoms, Brooklyno lietu
viai yra pasiryžę įnešti pilną 
savo šėrą.

Laisvėje jau buvo minėta, 
jog, atsiliepdami į moterų at
sišaukimą, brooklyniečiai su
kėlė ir jau pradžioj vajaus 
įteikė $153. Bet tai tik lašas 
jūroje, atsižvelgiant į didelį 
reikalą ir dėl to organizacijų

vės redaktorius.
Dainuos Aido Choras, vado

vybėje Aldonos Anderson.
Rengėjai savo pareiškime 

sako:
Gerbiamieji Brooklyno lie

tuviai :
Kviečiame tamstas atsilan

kyti į šį masini mitingą ir iš
girsti apie tai, kaip šiandien 
mes, Amerikos lietuviai, ge
riausiai galime padėti mūsų 
kovotojams, esantiems gink
luotose mūsų krašto jėgose.

Laisves Bazare Gražiai 
Pasilinksminsite

Nežiūrint trūkumų kai ku
rių daiktų ir maisto produk
tų, dienraščio Laisvės patrijo- 
t?ai suras būdus pasidalinti 
viskuo geriausiu su savo dien
raščiu, kurio rolė rėmime mū
sų krašto karo pastangų jau 
žinoma ir įvertinama kiekvie
no padoraus lietuvio.

Taigi, atsilankiusieji į Lais
vės bazarą šį šeštadienį ir sek
madienį ras progą prieinamo
mis kainomis įsigyti gerų, nau
dingų daiktų ir sykiu galės

smagiai pabalį avoti, nes ska
numynų taipgi netruks.

Laisvės Bazare per abu va
karus bus šokiai prie popu- 
liariškos Pavidžio orkestros ir 
abiem dienom turėsime dainų 
programą, kurių vieną duos 
Pirmyn Choras iš Great Neck, 
o kitą — Aido Choras.

Visi prašomi patys rengtis 
dalyvauti bazare ir kitiems pa
sakyti, kąd bazaras įvyks ba
landžio 3 ir 4 vakarais, Lais
vės salėj'e.

A. Klimaitė Gražiai 
Atsirekomendavo

Aldona Klimaitė, plačiai ži
nomoji sidabrabalse solistė, 
pereitą antradienį dainavo 
viešbučio Barbizon koncertų 
salėje kaipo viešnia solistė p- 
lės Marguerite Potter, New 
Yorko Madrigal Society įstei
gėjos.

Salė čią nedidžiausia, bet 
labai jaukiai įrengta. Nesijau
čia keturkampių sienų šaltu
mo ir scenos atskirumo nuo 
publikos, bet kažkaip susilie
ja į šeimyniškai artimą pobū
vį. Ar gal tik programos pil
dyto jų užtikrintai ramus ir 
sykiu jausmingas pasirodymas 
tą atskirumą prašalino?

Programą pildė jaunutis, 
gabus smuikininkas Andor

valdybų pasitarime, kovo 22- 
rą, pasisakyta rengti bendrai 
masinį mitingą-prakalbas R. 
K. paramai.

Raudonojo Kryžiaus para
mai bendrai rengiamos pra
kalbos įvyks balandžio (Ap
ril) 9-tos vakarą, Liet. Am. 
Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyno.

Kalbės:
Mrs. Addams, Am. Raudo

nojo Kryžiaus atstovė,
D. M. Šolomskas, Lietuvių 

Literatūros Draugijos Centro 
sekretorius,

R. Mizara, dienraščio Lais-

I Milijonai Amerikos jaunų vy- 
I rų dėvi karių uniformas ir jie 
! yra pasisklaidę po visą pasau
lį; vieni jų kovoja, kiti ruošia
si kovoti prieš fašistinės Ašies 
plėšikus. čia bus išaiškinta 

l rolė Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, geriausio globotojo mū
sų karių.

Be to, šitame mitinge-pra- 
kalbose hus nušviesta vėliau
sia padėtis karo frontuose.

Visų organizacijų nariai 
prašomi rengtis šiam mitingui, 
būti už jį agitatoriais. Jis turi 
būti tikrai masinis ir sėkmin
gas. Įėjimas nemokamas.

Rusų Dvasiški jos Vyriausias Vadas Sake, Kad 
Rusijoj Religija Turi Pilną Laisvę

SOUTH BROOKLYNO ŽINIOS
LDS 50 Kp. Pasisekęs 

Parengimas
Sekmadienį, kovo 21 d., A. 

L. P. svetainėje, LDS 50 k p. 
turėjo savo metinį parengimą, 
kuriame buvo perstatyta dvi 
juokingos komedijos—“Varg
šas Tadas” ir “Teodolinda.” 
Abi komedijas suvaidino akto
riai mėgėjai iš Bridgeport^, iš
skyrus G. Klimą ir Stankaitie- 
nę, kurie yra brooklyniečiai 
arba, teisingiau pasakius, jie 
visi brooklyniečiai, tik nese
niai persikėlę dirbti ir gyventi 
Brtdgeportan. Abi komedijos 
suvaidinta labai gerai. Visi 
aktoriai savo užduotis atliko 
pagirtinai. Vaidinime dalyva
vo G. Klimas, Lazauskas, Ju- 
džentas, Stankaitienė, Bara
nauskienė ir dar pora, kurių 
vardus man neteko sužinoti. 
Rengėjai širdingai dėkoja lo
šėjams ir šoferiams, kurie ak
torius atvežė. Ir kaipgi nedė
kosi tokiems geriems drau
gams, kurie tą ilgą kelionę ir 
savo triūsą atliko dykai.

Po perstatymo buvo šokiai 
prie lietuviškos muzikos. Bu

vo užkandžiu) ir gėrimų, kur 
susirinkusieji gražiai linksmi
nosi ir rengėjams darė gerą 
biznį. O mūsų, gera kuopietė 
draugė Walmusiene vaikštinė
jo po svetainę pardavinėda
ma laimėjimo tikietus dėl ran
kų darbo paduškaitės, kurią 
jinai pati ir pagamino. Wal- 
musienės pasidarbavimas pa
didino kuopos iždą 9 doleriais.

Publikos buvo gana daug ir, 
kiek teko patirti, visi buvo pa
sitenkinę. Publikoj matėsi ge
ras skaičius mūsui artimų kai
mynų iš Williamsburgo. Jie 
veik visuomet į mūsų parengi
mus atsilanko, žinoma, mes, 
southbrooklyniečiai, jiems ne- 
pasiliksime skolingi, jų paren
gimus paremsime.

Parengimą reikia skaityti 
pilnai pavykusiu. Pelno kp. 
liks keli desėtkai dol.

Koresp.

Čechovo veikalo “Trys Se
serys” vaidylos duos speciali 
perstatymą (matinee) šį ket
virtadienį, Raud. Kryžiaus 
naudai, Barrymore Teatre.

Williamsburgo kelių tauti
nių grupių suruoštame masi
niame mitinge Sovietų Sąjun
gos pagarbai ir paramai, ko
vo 28-tą, Metodistuj bažnyčio
je, esančioje prie Lituanica 
aikštės, tarpe kitų, kalbėjo 
vyri ausis rusų bažnyčios va
das Amerikoje, metropolitas 
Benjamin.

Tas žymus dvasiškis užtik
rino publikai, kad religija So
vietų Sąjungoj turi pilniausią 
laisvę, jokio persekiojimo nei 
suvaržymų nėra. Jis sakė, su- 
sirašinėjąs su aukščiausia baž
nyčios viršenybe Sovietų Są
jungoj ir turi dokumentališkus 
parodymus. Stalino konstitu
cija, sakė jis, užtikrina laisvę 
tikėti ir melstis, kaip kas nori 
ir tos konstitucijos yra griež
čiausia prisilaikoma. Dabar
tiniu laiku, sakė Benjamin, kė
limas religijos klausimo yra 
tarnavimu Hitleriui.

Taipgi kalbėjo svečias kuni
gas Boris R. Burden, ameri
kietis. Jis kalbėjo angliškai 
ir pasakė puikią prakalbą. 
Taipgi kalbėjo advokatas Mor
ris Engel, Dr. Friedman, Jo
nas Gasiūnas, LDSt Centro vei
kiantysis sekretorius. Gasiūnas 
buvo kviestas kalbėti angliš
kai, bet kadangi publikoje 
buvo daug lietuvių, tad jis tik 
pradėjo angliškai, o didžiumą 
prakalbos pasakė lietuviškai. 
Taipgi trumpai kalbėjo vienas 
iš aštuonių čion dalyvavusių 
svečiui Sovietu) jūrininkų.

Dainavo rusų bažnytinis 
choras. Apgailėtina, kad ne
dainavo Aidas, kuris buvo 
kviestas ir pasižadėjęs. Kai 
kuriems choristams neatėjus,

nenorėdami silpnai pasirodyti, 
nedainavo ir atėjusieji.

Aukų Sovietų Sąjungos pa
ramai surinkta virš poros ši ni
tu doleriu.

C v

Naciški Lietuviai
Kada vieni lietuviai gražiai 

kooperavo kitataučiams kai
mynams jų sumanyme sureng
ti mitingą susiedijos skale, tai 
tūli kiti pasielgė labai negra
žiai. Rengėjai buvo atspaus
dinę lapelius ir jie buvo da
linami visoj šioj apylinkėj, ne
skiriant nei lietuviškos bažny
čios. Dalintojai visur buvo 
gražiai sutikti, bet buvusieji 
prie lietuviškos bažnyčios 
skundėsi komitetui, kad ten 
tūli asmenys su dalintojais el
gėsi tikrai fašistiškai. Tai vis 
pasekmė kunigui' vedamos pro- 
naciškos propagandos, kuri 
padoriems katalikams ii’ vi
siems lietuviams daro gėdą 
svetimtaučiu) akyse ir jeigu ne
siliaus, gali būti lietuviams 
priežastimi daugelio nesmagu
mų. Rep.

LAISVES BAZARAS
DALYVAUS PIRMYN CHORAS 

iš Great Neck, vad. Kasmočiutės 

TAIPGI AIDO CHORAS 
vad. Aldonos Anderson

Laisvės Bazaras Bus
Balandžio 3 ir 4 April

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI 
Gros Pavidis Orkestrą

Prašome bazarui dovanų ir prašome nesive- 
linti jas priduoti. Svarbu iš anksto žinoti, 
kiek jų bus.

Visi rūpinkimės, kad bazaras pavyktų. Kiek
vienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo kuom nors prisidėti prie bazaro.

LAISVES SVETAINĖJE

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas vyras ar 

moteriškė dirbti Bar & Grill bizny
je. Valandos nuo 8 iš ryto iki 6-tos 
vakarais. Sekmadieniais nereikia 
dirbti. 234 Cleevland St., arti Ful
ton St., East New Yorke. Priva
žiuojama Jamaica line traukiniu, 
išlipti ant Cleveland stoties.

(75-77)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK,— 

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

šį ketvirtadienį, balandžio (April) 
1 dieną, 8 vai. vakare, Buzelio sve
tainėj, kampas Crescent St. ir At
lantic Avė. Malonėkite skaitlingai 
dalyvauti, nes turimp svarbius da
lykus apsvarstyti. — Fin. Sekr. M. 
Klimas. (75-77)

Alice Faye, John Pay
ne ir Lynn Bari filmoj 
“Hello, Frisco, Hello,” 
dabar rodomoj Roxy Te
atre, 7th Ave. ir 50th St., 
New Yorke.

Toth ir solistė soprano Aldo
na Klimaitė, pianu lydima 
Onos Daukantaitės.

Aldona, pasipuošus skais
čios rožės spalvos suknia, at
rodė gražiai ir dainavo žavin
gai. Kaip tūlose lakiose gai
dose, kur reikia ištarti kažin 
kiek žodžių ir padaryti daug 
balso pakaitų per sekundą, 
taip lėtose jos balsas plaukė 
lengvai .ir maloniai. Klimaitė 
jau yra išmokusi ne vien tik 
akimis, bet ir balsu atžymėti 
dramą ar drugeliu plasnojan
čią linksmą mintį.

Greta angliškų, itališkų, vo
kiškų, francūziškų ji sudaina
vo kelias dainas ir lietuviškai, 
tarpe tų Margaritos ariją iš 
“Fausto” ir “Ne Margi Saka
lėliai.” Lietuviškos dainos bu
vo publikos taip jau gerai su
prastos ir entuziastiškai įver
tintos. Barbizon programoje 
ypatingai atžymėta, jog Aldo
na yra mėgėja lietuvių liau
dies dainų ir pasiruošusi su jo
mis supažindinti visuomenę.

Po pirmos dalies ir pabaigo
je programos Aldona buvo ap
dovanota bent keliais gėlių 
bukietais, o po programos gru
pės man pažįstamų ir nepa
žįstamų jaunu) žmonių, dauge
lis uniformuotų, ėjo Aldonos 
pasveikinti.

Ona Daukantaitė, pasipuo
šusi tamsia suknia, pečiais, ap
gaubtais blizgančių gelsvų 
plaukų banga, atrodė žavi pa
žiūrėti ir maloni girdėti akom- 
panistė, gerai pasiruošusi savo 
pareigai.

Abi merginas šiam koncer-

tuii priruošė jų mokytoja B. L. 
šaknaitė, kuri, aišku, radosi 
publikoje ir kaip rūpestinga 
motina, tėmijo vaikui žygį. 
Smuikininkas yra Juilliard 
Muzikos mokyklos mokinys. 
Jis taipgi turėjo gerą akom- 
panistą. Bendrai paėmus, at
silankiusieji turėjo tikrai gra
žų vakarą. Rep.

Artūras Petriką Išeina 
Laivynan

Artūras Petriką, daktaro- 
dentisto Antano Petrikos ir 
veikėjos Katrinos Petrikienės 
sūnus išeis kariškon tarnybon 
Jungtinių Valstijų Laivyne 
balandžio 2-rą. Jisai galutinus 
egzaminus praėjo pereitą sa
vaitę, tapo prisaikdintas kovo 
26tą ir paliktas savaitei pirm- 
tarnybines atstogos.

Artūrui tik šią žiemą suėjo

18 metų. Anksti pereitą rudenį 
jis norėjo įstoti tarnybon kar
tui su savo vaikystės draugais 
Adeikiais, bet jo priėmimas 
buvo atidėtas su paraginimu 
baigti jo tuomet lankytus svar
bius radijo kursus, kuriems 
baigti reikėjo dar viso sezo
no. Pasiilginęs studijavimo 
valandas, sunkiai padirbėjęs, 
Artūras kursus baigė prieš 
Naujus Metus ir po to dirbo 
savo srityje, nekantriai lauk
damas ir nesulaukdamas jieš- 
kotos progos įstoti laivynan. 
Dabar Artūras labai linksmas, 
kad pagaliau atėjo diena, jog 
ir jis galėsiąs tarnauti savo 
kraštui aktyvėjo militariškoje 
tarnyboje.

Linkime jam geriausios klo
ties.

J. Utzich, 70 m., mirė nuo 
apdegimo užkuriant pečiuką 
savo kambaryje, 215 Boerum 
St.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas
282 UNION AVE

BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EV. 4-8698

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangio 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
tij------------------------------------------------- b

* LIETUVIŠKAS 1,

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rhelngold E^tra Dry Alus ! 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

: 411 Grand St. Brooklyn

419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, sena vie

ta, biznis gerai išdirbtas. Pardavimo 
kaina prieinama. Galima ir įeiti į 
pusininkus. Priežastis pardavimo, 
sveikata silpna. Prašome kreiptis po 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(74-75)
Parsiduoda Farma, 150 akrų že

mės. Yra barnė ir stuba, vištinyčia, 
didelis Šilo (kubilas pašaram laiky
ti) ir bloveris; visi nauji, taipgi vi
sos reikalingos mašinos. 17 melžia,- 
mų karvių, 10 metinių telyčių, 1 
bulius, 2 arkliai, vienas 18 m. o an
tras 9 metų senumo, 25 vištos, ge
ras vanduo palei stubą, neužšala di
džiausiame šaltyje. Pusė mailės nuo 
kieto kelio, į abi pusi 6 mailės nuo 
Forest City, 5 mailės nuo Union
dale. Pardavimo priežastis, nėra 
kam dirbti. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas savininką Kazimierą 
ASrnėną, R. D. 1, Forest City, Pa.

Naudokitės Gera Proga O
Per sekančias 30 dienų, mes darome SI speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

£

5

NOTARY 
PUBLIC

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. -:- BROOKLYN, N. Y

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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