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Kasdien ir kasdien
sunkvežimis atveža Laisvei, 
visokiu baksiuku, visokiu pun-i
dėlių.’ ’ ’ lNo- 63

Atrišus, tuojau matai, jogi------------
tai dovanos Laisvės bazarui.

Kasdien, beje, brooklynie- 
tės, gerosios laisvietės, pačios 
asmeniškai atneša Laisvės ba
zarui dovanų.

Tos dovanos gražios, —i 
dažniausiai darbščiųjų laisvie-1 
čių rankomis gamintos. Dova
nos brangios!

Kiti laisviečiai gausiai aukoj 
ja bazarui pinigais.

Bazaras prasideda šiandien,šiaurvakarinę 
kovo 16 d., erdviojoje Grand bombas sveriančias pO 
Paradise salėje, Brooklyne.

Jis tęsis per tris vakarus: 
penktadienio, šeštadienio ii' 
sekmadienio.

Mes tikimės bazare matyti 
kiekvieną progresyvų Brook- 
lyno ir apylinkės lietuvį, kiek
vieną laisvietj, kiekvieną 
trijotingąjį darbo žmogų!

pa-

Taigi dainininkė Biruta 
moškaite gali neužilgo būti di
džiosios Metropolitan Operos 
dainininkė.

Jai teks peržengti dar vie
nas slenkstis. Tiesa, tasai 
slenkstis nėra žemas, bet mes 
manome, jog Biruta, kaipo 
dainininkė, jau yra tiek su
augusi, kad ji gali jį perženg
ti.

Jei taip bus, tai džiaugsis 
visa Amerikos lietuviu visuo
menė. Na, o jei to nebus šie
met, — bus kitais metais. Bi
ruta dar jauna ir ji ryškiai 
progresuoja dainavimo mene.

Ra-

SOVIETAI MARSUOJA NUO KUESTRINO LINK BERLYNO
VIENUOLIKOS TONŲ BOM 

BOS VOKIETIJAI
London. — Didieji Angli 

jos bombanešiai mėtė ' w • i • t r 1 • j • •

tonų, kaip rašo United 
Press. Tai didžiausios pa
saulyj oro bombos.

Jau 31 Diena Kai 
Oro Bombom Triuš

kinama Vokietija
London, kovo 15. —Ang

lijos lakūnai daugmeniškai 
bombardavo H a m b urgą, 
Zweibrueckena ir kitus 
miestus šiaurvakarinėj Vo
kietijoje. Ketvirtadienis bu
vo 31-ma diena, kai Ameri
kos ir Anglijos bombane- 
šiai kasdien ardo bei degi
na karinius taikinius 
kietijoje. Lengvieji 
bombanešiai praeitą
vėl mėtė bombas į Berlyną.

Amerikos bombanešiai iš 
Italijos sutartinai su Sovie
tų bombanešiais sprogdino 
vokiečių naudojamus gele- 

centrus ir kitus

Vo-

nakti

Piety Amerikos respubliko
je Colombijoje fašistai pasi- 
mojo nuversti prezidento 
fonso Lopez’o vyriausybę, 
tam uoliai ruošėsi, gražiai 
naudodami Begotos miesto ka-! goslavijos dalyj. 
tai ik y katedrą. j

Katedroje fašistai buvo pri- Amerik. lakūnai sunaiki- 
slėpę bombų ir kitokių įran- no japonų arsenalą Osakoj, 
kių pasibrėžtajam savo terorui 
pravesti.

žinoma, fašistų sąmokslas! 
buvo susektas ir likviduotas' 
anksčiau negu jis buvo prade-’ 
tas. Bet tai parodo, kaip fa- j 
šistai išnaudoja visokias prie-! 
mones (net ir bažnyčias) savo 
piktiems darbams pridengti.

Al- žinkelių
Jie taikinius, Austrijoj, Veng
rą- rijoj ir dar neišvaduoto j Ju-

Amerikos Kariai Užėmė 
Dar 2 Filipinų Salas
Manila, kovo 15. — Jung

tinių Valstijų kariuomenė 
iš laivų įsiveržė ir užėmė 

i dar dvi Filipinų salas, Rom- 
blon ir Simarą. Tai mažiu
kės salos Sibuyan Jūroje, 
tarp Mindoro ir Luzon sa
lų. Visi japonai Romblon 
saloj tuojau buvo nušluoti, 

i su visai mažais nuostoliais 
amerikiečiams.

To paties laikraščio laidoj. Pietinėje Luzon salos da- 
je kovo 12 d., tas pats LAIC

JV-Li “žinią”: valyti japonus iš Calumpan
“Nelaisvėn (vokiečių) pate- pusiausalio. Į rytus nuo Ma- 

kę rusai tvirtina,-kad sovietų nilos, kiti jankiai žygiuoja 
užfrontėj — gyvenimas desor-! pirmyn nUO Savo UŽimtO 
ganizuotas, vietomis kareiviai 
atsisako eiti frontan, gyven
tojams trūksta maisto, siaučia 
badas ir nepasitenkinimas.”

Lietuviškų hitlerininkų “ži
nių biuras” (LAIC) praneša:

“Kun. J. Kasakaitis, Pitts
tono, Penn., lietuvių parapijos 
klebonai persiuntė Amerikos 
Lietuvių Informacijos Centrui į 
tūkstantį dolerių.” (N-nos, š 
m. kovo 9 d.).

To paties laikraščio

skelbia tokią “žinią”:
! amerikiečiai pradėjo 

valyti japonus iš Calumpan

savo
Antipolo miesto.

■H

Jankiai Perkerta Didįjį '™E]^SrūE1’^auc** Armija Persikėlė per
Karinį Vokiečių Plentą;

Ir Žygiuoja Pirmyn
kos armija, gen. Pattono 
komandoj, prasiveržė per 
Moselle upę ir grumiasi į 
rytus linkui Rheino. Patto
no kariai susiduria tik su 
silpnais pasipriešinimais iš 
vokiečių pusės. .Jie pasiekė 
punktus arčiau kaip už tri
jų mylių nuo Rheino ir už 
už keleto mylių į pietų va
karus nuo Koblenzo mies
to, kuris jau žymia dalim 
apsuptas. Šie amerikiečiai, 
tarp kitko, užėmė Mors- 

mas teigė, kad jankiai jaujcheid, Holzerath, Hinzen- 
perėjo per plentą už 5 iki 8 burg ir Frommersbach mie- 
mylių nuo Rheino kranto.

Berlyno radijas sakė, jog 
amerikiečiai permetę jau 
penkias savo divizijas, iki 
75,000 karių, į rytinę Rhei
no upės pusę ties Remage- 
nu.

25 mylios į pietų vakarus' pažygiavo 4 mylias pirmyn 
nuo šios rytinės Rheino ■ ir paėmė 6 miestelius bei 
prietiltės, Trečioji Ameri-1 kaimus.

I Paryžius, kovo 15.—Ame- 
Irikos tankai ir pėstininkai 
i rytiniame Rheino upės šo
ne pasivarė dar pusantros 

į mylios pirmyn ir užėmė po
zicijas už pusės mylios nuo 
didžio šešiaeilio automobi
linio plento, kuris veda iš 
šio ruožo į pramoningiau- 
sią Vokietijos Ruhr sritį, į 
Berlyną. Amerikiečių kul
kosvaidžiai lengvai pasie
kia plentą. • O neoficiąlis 
Brusselio radijo praneši-

stelius.
Septintoji amerikiečių ar

mija, generolo Patcho ko
mandoj, toliau į pietus pra
dėjo ofensyvą ir permetė 
vokiečius atgal per Saar įl

ipę. Šie jankiai per dieną

REAKCININKAI IŠSTOJA
PRIES BRETTON WOODS 

KONFERENCIJOS TARIMUS

London.—Anglijos prem
jeras Churchillas sakė savo 
kpnservatų partijos konfe
rencijoje, kad talkininkai 
galutinai sumuš vokiečius

Odrą ties Kuestrinu; TriuŠ
kiną Nacius Ryty Prūsijoj

London, kovo 15. — Rau-

Ši “žinia,” daugiau negu kas 
kitas, parodo, jog LAIC yra 
hitlerininkų propagandos biu
ras Amerikoje, — lietuviškų 
hitlerininkų. Laikraščiai, kurie 
skelbia to biuro žinias, tar
nauja Hitleriui. .

Net Hearsto spauda, nepai
sant, kaip ji yra juoda, tokių 
hitlerininkų prasimanymų ne
drįsta skelbti.

Taigi dabar kyla klausimas: 
Kam kun. Kasakaitis siuntė 
tūkstantį dolerių tokiai įstai
gai, kuri tarnauja Hitleriui?

Antras klausimas: Keno pi
nigus jis LAlC’ui persiuntė?

Pittstono lietuviai katalikai 
taipgi tuo klausimu turėtų su
sirūpinti. Argi jie nemato, ko
kioje pozicijoje jie statomi?

Amerikoj kasdien visai su
genda 5,000 automobilių.

Federacinė Unija Par- 
samdė Svetainę Fašis- 
tuojančiam G. Smithui

Chicago. — Darbo Fede
racijos Tinkuotojų Unijos 
5-tas lokalas parsamdė savo 
svetainę Temple Hali fašis- 
tuojančiam Geraldui L. K. 
Smithui kalbėt. Kitos unijos 
ir pilietinės organizacijos 
šimtais telegramų protesta
vo prieš leidimą unijinėje 
svetainėj kalbėti tam Jung
tinių Tautų priešui ir faši
stinės propagandos skleidė
jui. Tačiauš 5-to lokalo va
dai nepaisė protestų.

Washington. — Republi- 
konai ir reakcin. demokra
tai kongresinėje komisijoje 
finansų reikalais stengiasi 
kuo ilgiausiai sulaikyt bei 
atmest sumanymą, reika
laujantį užgirt Amerikos 
prisidėjimą prie kitų Jung
tinių Tautų piniginiais ir 
prekybos reikalais, pagal tų 
tautų atstovų padarytus 
tarimus Bretton Woods 
konferencijoje. Ta konfe
rencija nutarė įsteigt tarp
tautinius fondus, kurių pa
galba būtų galima palaikyti 
įvairių kraštų pinigų vertės 
pastovumą, duoti paskolų 
nuteriotoms per karą ša
lims atsisteigti ir pramonei- 
prekybai išvystyti tarptau
tine plotme.

Reakcininkai šioje kong
resinėje komisijoje, kaip 
kad jos pirmininkas demo
kratas Brent Spence, re- 
publikonas Fred L. Craw
ford ir panašūs, deda pa
stangas, kad kongresas ne
galėtų priimt Bretton 
Woods konferencijos tari
mų bent tol, kol praeis 
Jungtim Tautų atstovų su
eiga San Francisco mies
te. Ta sueiga prasidės ba
landžio 25 d.

kinių Brolijos (geležinkelie
čių unijos) pirmininkas A. 
F. Whitney savo laiške 
Brentui Spence, kongreso 
finansinės komisijos pirmi
ninkui, reikalavo pilnai 
remti Bretton Woods kon
ferencijos tarimus.

Sovietų Žygiai Čechoslovaki- 
joje ir Vengrijoje

tre-Washington. — Per 
j etą mėnsių bus rekrutuoti 
visi tinkami armijai jaunuo
liai žemiau 21 metų.

Cleveland, Ohio. — Trau-

Antroji Ukrainos armija 
Čechoslovakijoj atėmė iš 
nacių Zvolen miestą, gele
žinkelių mazgą, galingą 
priešų tvirtovę, ir dar aš- 
tuonias gyvenamąsias ^vie
tas, Karpatų priekalnėse ir 
tarpmiškiuose, kur patogu 
vokiečiams gintis.

j 1

Vengrijoj, į šiaurės rytus 
ir į rytus nuo Balaton eže
ro, sovietinė 
sėkmingai atmušinėjo įnir
šusias vokiečių atakas. So
vietų bombanešiai sprogdi
no ir degino priešų geležin
kelių mazgą Veszpremą, 
Vengrijoj.

I

Maskva. — Sovietines jė
gos kovo 13 d. sunaikino 
bei išmušė iš veikimo 137 
vokiečių tankus bei moto
rines patrankas ir nušovė 
37 jų lėktuvus.

kariuomene

čioji Baltarusijos armija 
atėmė iš apsuptų vokiečių 
Vogelsang geležinkelio sto
tį, į pietų vakarus nuo Ka
raliaučiaus; užėmė Gruen- 
wiese, 4 mylios nuo jūros 
įlankos kranto; išmušė na
cius iš Lanko ir užėmė dar 
11 miestelių bei kaimų. Ap
supti vokiečiai yra prispir
ti prie jūros siaurame ruo
že, turinčiame mažiau kaip 
400 ketvirtainių mylių iš 
viso.

Mūšiuose Karaliaučiaus

pirm vasaros pabaigos, gal donoji Armija persikėlė į
Vakarinę Odro
ties savo užimtu Kuestrin 
miestu, 38 amerikinės my
lios nuo Berlyno, kaip va
kar pranešė Maskvos Prav
da. Maršalo Žukovo vado
vaujami raudonarmiečiai 

Į bloškia vokiečius atgal ke- 
|liu į Berlyną. Naciai per 
radiją skelbė, jog rusai še
šiose vietose permetė savo 
jėgas per Odro upę Kuest- 
rino - Frankforto ruože.
Berlynas sakė, kad Sovietų apylinkėje Sovietų kariai 
kariuomenė įvarė kylį į vo
kiečių linijas arti Zoppoto,
tarp Dancigo ir Gdynios įoficierių; užmušė bent 4,- 
uostų. Nuo Zoppoto tėra 5'000 vokiečių ir pagrobė 50 
mylios iki jūros, kurią siek- patrankų, 23 minosvai- 
dami raudonarmiečiai grę- džius ir daug kitų ginklų, 
šia perkirst naciams susi- j ----------------
siekimą tarp Gdynios ir | Hollywoodo judžių studi- 
Dancigo. Jų streikas išaugo iki 17,-

Rytinėje Prūsijoje Tre- '000 streikierių.

ir, anksčiau. upės pusę

Naciai Siūlę Taiky
tis Atskirai nuo So

vietų Sąjungos

per dieną suėmė daugiau 
kaip 2,000 nacių kareivių ir

są-
von

Washington. — Čia pa
sklido gandai, kad vokiečių 
komandierius vakariniame 
fronte, feldmaršalas von 
Rundstedtas prašė pertai- 
kos (paliaubų) sąlygų iš 
generol. Eisenhowerio. Pra
šymas buvęs atmestas. Ei- 
senhoweris atsakęs, kad 
vokiečiai turi be jokių 
lygų pasiduoti. O jei
Rundstedto kariuomenė pa
siduotu vakariniame fron
te, tai amerikiečių ir ang
lų armijos maršuotų padėt 
Sovietams mušt nacius ry
tiniame fronte. Amerika ir 
Anglija nedarys su vokie
čiais jokios (atskiros sutar
ties, kuri paliktų vienus 
Sovietus kariauti prieš Vo
kietiją. Taip praneša Unit
ed Press, amerikinė žinių 
agentūra.

Siūlymas Anglijai Tai
kytis su Vokiečiais

London. — Neoficialiai 
tvirtinama, kad šio mėnesio 
pradžioje Vokietijos užsie
nio ministerijos atstovai 
suėjo tam tikrus Anglijos 
atstovus ir siūlė taikytis. 
Siūlymas atmestas. Londo
no pranešimai nesako, kad 
nacių atstovai būtų ir Ame
rikai siūlę taikytis.

Vokiečiai Prašę Angly 
Ir Amerikiečiu Taikos
Stockholm. — Švedijoje 

gauta neoficialiai praneši
mai, kad Vokietijos įgalio
tiniai suėję Amerikos ir 
Anglijos atstovus ir siūlę 
taikytis. Hitlerio atstovai 
prašę pasakyt pradines tai
kos sąlygas. Bet jie pareiš
kę, kad taiką darant ir po 
to naciai turėsią pasilikt 
valdančiąja Vokietijos par
tija. Amerikiečiai ir anglai 
šu tuotn nesutikę.

PLEVĖSUOJA JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ PERGALĖS 
VĖLIAVA IWO SALOJ

Guam, kovo 15. — Ame
rikiečiai Iwo saloj forma
liai iškėlė Jungtinių Valsti
jų vėliavą, tuom paženklin
dami, kad ten jau laimėta 
pergalė prieš japonus. Nors 
dar yra šiek tiek japonų 
uolose, urvuose ir fortu- 
kuose šiauriniame salos pa
jūryje, bet jie, apsupti pa
skutiniuose savo lizduose,. 
bus pribaigti.

Amerikos lėktuvai, pakil
dami iš Iwo salos aikščių, 
bombardavo ir apšaudė ja
ponų orlaivių stovyklas Bo
nin salose.

Japonų ir Amerikiečių 
Nuostoliai

Per 23 dienas nuo įsiver
žimo į Iwo‘salą, 750 mylių 
nuo Japonijos sostamiesčio 
Tokio, amerikiniai marinin- 
kai užmušė apie 20,000 ja
ponų, iki faktinai užėmė 
visą tą uolinę salą, turinčią 
pusdevintos 
mylios ploto.

Neoficialiai 
jog kovoj dėl
vę viso nukauta, 
bei dingo be žinios apie 6,- 
000 amerikiečių.

Bet du amerikinės Na
tional Broadcasting radijo 
kompanijos reporteriai pra-

našavo, kad pasirodysią, jog 
toje saloje žuvę kokie 3,000 
amerikiečių ir 14,000 buvę 
sužeistas bei dingę be ži
nios.

Dalis nacių paspruko tu
neliu po Rheino upe.

Prezidentas per Radiją Atsir 
šauks dėl Raud. Kryžiaus
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas per radiją kovo 
20, ateinantį antradienį, at
sišauks į amerikiečius gau
singai remti Raudonąjį 
Kryžių. Jo kalba prasidės 9 
vai. vakare ir tęsis penke
tą minučių.

Amerikos karines sargy
bos laivas nuskandino vo
kiečių submariną viduryje 
Atlanto Vandenyno.

ketvirtainės

skaičiuojama, 
Iwo salos bu- 

sužeista

DIDIEJI TALKININKAI TARIASI DEL RUMUNIJOS
London. —Jungtim Val

stijos, Sovietų Sąjunga ir 
Anglija veda pasitarimus 
kas liečia buvusį Rumunijos 
premjerą gen. N. Radescu. 
Kai Radescu buvo privers
tas pasitraukt iš valdžios, 
jis pabėgo prieglaudon į 
Anglijos ambasadą Bucha- 
reste, Rumunijos sostinėje: 
bijojo, kad naujoji rumunų 
valdžia su premjeru dr.

Petru Groza gali areštuoti 
jį, kaip fašistą ar buvusį 
nacių bendradarbį.

Anglijos užsienio reikalų 
ministekis Anthony Eden 
sakė seime, jog anglai ne
turį įrodymų, kad Radescu 
būtų veikęs prieš talkinin
kus. Andrius Višinskis, So
vietų užsienio reikalų vice- 
komisaras, pirm dviejų die
nų smerkė Radescu už

‘‘kvailą jo politiką.” Sovie
tų vyriausybė kaltino Ra
descu, kad jis neslopino pro- 
vokiško veikimo užnugary
je Raudonosios Armijos, 
kuri yra laikinai užėmus 
Rumuniją.

Sovietų vyriausybė pra
nešė Anglijai, kad reikia 
pašalint premjero Radescu 
valdžią, nes jinai nepažabo-

jo hitlerinių gaivalų, vei
kiančių prieš Raudonąją 
Armiją ir kenkiančių tal
kininkam apskritai.

Anglų ministeris Edenas 
pripažino, kad vejami iš 
Rumunijos naciai paliko sa
vo šnipų sistemą tame kra
šte, o jie stengėsi pakenkti 
Sovietų susisiekimų 
liams.

Anglija Priims, Įpilie- 
tins Nenorinčius Grįžt 

Namo Lenkus
London. — Anglų minis

teris pirmininkas Churchil- 
las yra pasiūlęs suteikti 
Anglijos pilietybę lenkams, 
nenorintiems grįžt namo 
po karo. Churchillas prane
šė seimui, kad jis dabar ve
da derybas su .Kanada ir 
kitomis Anglijos imperijos 
dalimis dėlei tokių lenkų 
priėmimo. Churchillas sa
kėsi patyręs, jog tam tikras 
skaičius lenkų nenorės pri
sitaikyti prie sąlygų, ku
rios bus sudarytos Lenkijo
je. “Ir jėigu niekaip kitaip 
nepavyks dalykų sutvarky
ti (Lenkijoje), tai jiems 
bus atidarytos anglų imp.e- 

ke- rijos durys”, . pareiškė 
Churchillas.

JU.
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Jei Willkie Prisikeltą}...
Praeitaisiais metais mirusis Wendell 

L. Willkie buvo plačių pažiūrų žmogus. 
Jis nebuvo komunistas, jis nesivadino 
nei radikalu. Jis buvo kapitalistas ir sto
jo už dabartinę santvarką.

Bet Willkie buvo tos rūšies asmuo, 
kuriam rūpėjo, kad mūsų krašte būtų 
demokratija ne tik popieriuje, bet gy
venime. Jis kovojo prieš visokius anti
komunistinius įstatymus; jis kovojo 
prieš rasistus. Jis buvo taip sakant, pla
taus masto demokratas.

Pasauliniu požiūriu, Willkie buvo tas 
žmogus, kuriam rūpėjo, kad visas pa
saulis būtų ne tik ramus, bet ir paval
gęs, apsirengęs; kad visas pasaulis (tai
gi ir mūsų kraštas) kooperuotų ir veik
tų išvien. Willkie buvo geras Tarybų 
Sąjungos prietelius, nors jis, kaipo ka
pitalistas, nenorėjo, kad Amerikoje būtų 
komunizmas.

Gražiausiai Willkie pasižymėjo tuo
met, kada jis, be jokio atlyginimo; savo 
lėšomis, važiavo į aukščiausįjį šalies tei
smą Washingtone ginti komunistą Šnei- 
dermaną, kuriam buvo motasi atimti A- 
merikos pilietybę tik dėl to, kad jis, 
Šneidermanas, buvo komunistas, tapda
mas piliečiu.

Willkie bylą laimėjo ir su tuo laimėjo 
ne tik Šneidermanas, bet ir visa Ame
rikos visuomenė! Ir šis vienas faktas jau 
aiškiai liudija, kokių plačių pažiūrų bu
vo Willkie!

Kai Earl Browderis buvo tąsomas po 
teismus dėl paso), Willkie ir tą valdžios 
žygį pasmerkė, kaipo žygį, atsuktą prieš 
Browderį dėl to, kad jis buvo komunis
tas!

Prieš savo mirtį Willkie buvo pasikvie
tęs Politinės Komunistų Sąjungos pre
zidentą, E. Browderį, pas save į namus 
ir su juo gražiai kalbėjosi per dvi valan
das apie dabartines pasaulio ir t Ameri
kos problemas!

Na, ir štai kas dabar atsitiko:
Po Willkie mirties tam tikra New 

Yorke įstaiga, vadinama “Freedom 
House”, nutarė pastatyti New Yorko 
mieste pastatą Willkio vardui įamžinti. 
Tasai pastatas turėsiąs vadintis “Will
kie Memorial Building.”

Pastatas numatomas statyti visuome
nės aukomis.

Politinė Komunistų Sąjunga nusitarė 
prie to darbo prisidėti su kuklia auka. 
Earl Browderis pasiuntė $5,000 vertės 
čekį į Freedom House, pažymėdamas, 
nuo ko ir kam toji auka skiriama.

Ir štai, nei iš šio, nei iš to, Freedom 
Houses viršininkai nutaria komunistų 
aukos nepriimti! Čekis grąžinamas siun
tėjui.

Freedom House direktorių daugumą 
Sudaro toki tipai, kaip Dubinsky, dr. 
Henry Gideonse (Brooklyn College), ir 
jiems panašūs.

Vienintelis žmogus, balsavęs prieš re- 
akcininkų-trockistų nutarimą (nepriimti 
aukos) buvo J. Raymond Walsh, CIO 
švietimo skyriuj dirbąs asmuo. Mr. 
Walsh pareiškia:

"Aš balsavau prieš tai (t. y. prieš re
akcininkų tarimą nepriimti komunistų 
aukos) dėl to, kad šis jų (Dubinskių ir 
Ko) žygis yra priešingas pačiai laisvei, 
už kurią Mr. Willkie stovėjo ir kuri ne
privalo būti pamiršta, — už teisę vi
siems žmonėms, įstatymų ribose, naudo
tis žodžio, spaudos ir susirinkimų lais
ve.”

Toliau Mr. Walsh nurodo, kad Free
dom House direktoriai, pasirįždami sta
tyti Willkiui paminklą, kreipėsi į visą 
Amerikos visuomenę, prašydami ją auko
ti. Taigi ši auka ir buvo viena tokių vi
suomenės dalies aukų.

Reakcininkai, atmetę šią komunistų 
auką^ pirmiausiai, žinoma, pažemina var

dą i to žmogaus,, kurį neva nori pagerbti, 
— pažemina Willkie.

Antra, jie parodo, kas do viena Free
dom House, kas ją valdo. Ją valdo daugu
ma reakcininkų, bjauriojančių Tarybų 
Sąjungą, komunistus ir kiekvieną, stojan
tį už tuos plačiuosius principus, už ku
riuos stovėjo Willkie.

Jie naudoja Wendell L. Willkio vardą 
savo šlykščiai politikai pravesti.

Jei šiandien Willkie prisikeltų, jis tu
rėtų ko jiems pasakyti!...

Dienraštis Daily Worker mano, jog 
Browderis, pasiųsdamas $5,000 Freedom 
Housei, atliko netikėtai gerą darbą: jis 
iškėlė aikštėn ir parodė, kas per paukš
čiai tupi Freedom Houses pastogėje!

Tiesa!

Šitaip Negerai, Anaip Blogai.
Iki Raudonoji Armija nebuvo išmušusi 

vokiškojo priešo iš savo teritorijos, visokį 
anti-tarybiniai elementai pliovojo, būk 
Tarybų Sąjunga esanti silpna ir sukriku- 
si; ji, girdi, negalėsianti priešą iš ten iš
mušti.

Kai Raudonoji Armija išmušė priešą iš 
savo teritorijos išskiriant mažą tarybinės 
Latvijos kampelį, kai ji išmušė vokiškąjį 
priešą iš Rumunijos, Bulgarijos, beveik 
visos Vengrijos ir Lenkijos; kai ji išmušė 
priešą beveik iš visos Rytų Prūsijos ir 
Pomeranijos, — tie patys anti-tarybiniai 
elementai nusigandę šūkaloja, jog, girdi, 
Tarybų Sąjunga tarybinanti visą Euro
pą!

Jau pavojus!
Kol kas Tarybų Sąjunga nekariauja su 

Japonija. Ar ji kada nors prieš Japoniją 
kariaus, — niekas, apart Tarybų vyriau
sybės nežino. Dėl to reakcininkai rėkia ir 
šaukia, kodėl, girdi, Tarybų Sąjunga ne
kariauja prieš Japoniją!

Bet štai, Amerikos reakcininkų nuomo
nės reiškėjas, Wm. Philip Simms rašo, 
jog, girdi, jei Tarybų Sąjunga pradės ka
riauti prieš japoniškus imperialistus (o 
jis manąs, jog taip), tai tas sudalys naują 
galvos skaudėjimą talkininkam (Atsieit, 
p. Simms’ui ir Ko.). Esą, Tarybų Sąjun
ga tuomet norėsianti turėti kontrolę 
Mandžiurijoj, Port Artūre, Išvidinėje 
Mongolijoj, Korėjoj, pietiniame Sachali
ne ir kt.

Jau dabar reakcininkai pradeda dre
bėti dėl to, kas būtų, jei Tarybų Sąjun
ga paskelbtų karą Japonijai!

Argi tie ponai reakcininkai jau tiek 
sukūdikėjo, kad jie nesupranta net to, 
jog Tarybų Sąjunga turi ir turės pil
niausią teisę žiūrėti, kad josios parūbe- 
žiniuose kraštuose (jei ne visoje Azijo
je) būtų Tarybų Sąjungai palankios val
džios? To Tarybų Sąjunga reikalaus, ne
paisant, ar ji su Japonija kariaus, ar ne. 
To reikalautų ir Amerika, jei ji stovėtų 
ten, kur stovi Tarybų Sąjunga.

Bet ponams reakcininkams, kaip jau 
ne sykį buvo nurodyta, nei vienas Tary
bų Sąjungos žengtas žingsnis niekad ne
patiko ir, žinoma, nepatiks.

Jų toks rašymas ir plepėjimas per ra
diją turi vieną tikslą: suklaidinti juo 
daugiau žmonių. Bet mes nemanome, 
kad tas jiems pavyks.

Brazilijoj Būsią Rinkimai
Brazilijos prezidentas (uzurpatorius) 

Vargas pareiškė kovo 1 dieną, kad ne
užilgo Brazilijoj įvyksią prezidentiniai 
rinkimai. Girdi, būsią leista Brazilijos 
žmonėms patiems išsirinkti tokią val
džią, kokios tik jie norį. Jis pats, Getu- 
lio Vargas, sakosi nekandidatuosiąs tai 
vietai.

Brazilijos žmonės laisvus rinkimus tu
rėjo 1926 metais. Tuomet jis pats buvo 
išrinktas. Bet 1930 metais, kai jis rinki
mus pralaimėjo, Vargas jų nepripažino, 
juos anuliavo ir pareiškė, jog jis esąs 
“tautos vadas” ir valdysiąs šalį, kaip 
valde. Na, ir jis stovi to krašto prieša
kyj nuo 1926 metų. Įsiėdė jis žmonėms 
iki gyvo kaulo. Neapkenčia liaudis jo, o 
jis pats — liaudies bijo!

Buvo Brazilijoje pasireiškusių žmonių 
sukilimų. Buvo sukilimų armijoje, bet 
vis Vargas’ui pavyko jie nuslopinti, o 
sukilėlius — sukišti į kalėjimus. Jau il
gą laiką kali tokis žymus Brazilijos pat
riotas, kaip Prestes ir kiti liaudies 
draugai. Jie kalinami, kankinami tik dėl 
to, kad priešinasi Vargas’ui ir jo bjau
riai diktatūrai.

Sakoma, jog ir šiuo sykiu Vargas pa
sitraukia ne visai savanoriškai: jis jau
čia, jog liaudyje verda didelis bruzdėji
mas ir jis gali bet kada būtų nuverstas. 
Europos įvykiai, įvykiai kai, kuriuose lo-

Bulgarų Tautos Laisvės Kovų Kelias
Bulgarija daugiau kaip 

30 metų buvo vedama ant 
vokiško pavadžio. Dėl šios 
priežasties bulgarų tauta 
nukentėjo per pasaulinį ka
rą ir nemažiau nukentėjo 
per šį karą.

Negalima sakyti, Jkad 
plačiosios demokratinio nu
sistatymo bulgarų tautos 
masės būtų pritarusios tam 
keliui, kurį pasirinko pro- 
vokiški fašistiniai Bulgari
jos valdovai, kietose, dikta
tūros replėse laikę kraštą. 
Tačiau demokratinėms bul
garų tautos jėgoms nepasi
sekė laiku pašalinti nuo val
stybės vairo vokiečiams pa
slaugų diktatūrinį režimą, 
kuris, nesiskaitydamas su 
tautos valia ir valstybės in
teresais, prišliejo Bulgariją 
prie trijų-pakto, atidarė jos 
sienas vokiečių kariuome
nei ir kraštą pavertė vokie
čių placdarmu Balkanuose.

Bulgarų tautos nepalan
kumas režimo pasirinktam 
politiniam kursui reiškėsi 
įvairiomis formomis ir įvai
riomis progomis. Tačiau tas 
nepalankumas buvo slopina
mas žiauriausiu teroru, ma
siniais suiminėjimais, kan
kinimais, teismo procesais, 
koncentracijos stovyklomis, 
kaimų deginimais, kovotojų 
ir jų šeimų bei artimųjų 
žudymais. Fašistinio tero
ro aukų Bulgarijoje skaito
ma dešimtys tūkstančių. 
'Vien tik Botevgrado mies
to srityje 1944 m. pavasa
rį buvo nužudyta apie 1000 
partizanų ir su jais ryšių 
palaikymu įtartų valstiečių. 
Vien tik Darbo jaunimo 
sąjunga neteko 3000 žmo
nių žuvusiais. Šimtai žmo
nių buvo nuteisti mirti, 
tūkstančiai — ilgą laiką 
kalėti. 25>000 laisvės kovo
tojų buvo uždaryta į kon
centracijos stovyklas. Toks

yra fašistinio teroro, slopi
nusio demokratinių jėgų 
pasireiškimą, žiaurumų ba
lansas.

Tačiau ir tokiomis žiau
riomis priemonėmis dikta
tūra neįstengė nuslopinti 
bulgarų tautos valios ir pa
siryžimo kovoti. Visos svei
kos tautinės demokratinės 
jėgos jungėsi kovai Tėvy
nės fronto eilėse ir jo plat
formos pagrindu. Tėvynės 
fronto sąjungoje susijungė 
šios bulgarų politinės parti
jos bei grupės: Darbo par
tija, Tautinės Žemdirbių 
sąjungos kairysis sparnas, 
socialdemokratų par tijos 
kairysis sparnas ir politinė 
grupė “Zveno”, turinti di
delės įtakos karininkijos ir 
inteligentijos tarpe. Prie 
Tėvynės fronto prisiglaudė 
eilė kooperacinių, kultūros 
bei švietimo ir kitokių or
ganizacijų, o taip pat pa
žangiųjų visuomenės veikė
ju.

Bulgarijos Darbo parti
jos CK narys D. Ganevas 
“Pravdojė” rašo: “Tėvynės 
frontas, savo įtaka apėmęs 
plačiuosius liaudies sluoks
nius, iš tikrųjų pasidarė 
vadovu visos liaudies kovos 
dėl krašto išvadavimo iš 
vokiškosios vergijos ir fa
šistinės tironijos.”

Išorinių įvykių įtakoje ir 
dėl vis augančio liaudies 
masių nepasitenkinimo bei 
kovos provokiškas fašisti
nis režimas darėsi vis nepa
stovesnis. Vyriausybės pra
dėjo dažniau kaitaliotis, 
nors jų programa viena 
nuo kitos niekuo iš esmės 
nesiskyrė. Jos visos, įvairiai 
manevruodamos, buvo pa
sirengusios atlikti visoke
riopas paslaugas vokiečiam. 
“Muravijevo v y r iausybė 
buvo paskutinis ir labiau

Atviras Laiškas, Kurį Lai Per
skaito Kiekvienas

Rašo Raymond Arthur Davies
(Pabaiga)

Aš lankiausi Maskvoje Raudonosios 
Armijos ligoninėj, kad pamatyti, kaip 
ten yra sunaudojami Kanados miltai 
maitinimui ligonių. Man buvo parodyta 
viskas, ką tik aš norėjau pamatyti. Ir 
gydytojai be jokio varžymosi nurodinėjo 
j stokavimą įvairių prietaisų. Pakarto
tinai jie sakė: “Mes turime vilties, kad 
jūs galėsite parduoti mums daugiau * 
prietaisų po karo.”

Aš tikiu, kad aš tiek pat žinau apie 
bažnyčią Rusijoj, kaip ir bile kuris ki
tas korespondentas. Per daug mėnesių 
aš rašiau, straipsnius apie bažnyčios 
problemas. Aš mačiausi ir kalbėjausi 
veik su visais bažnyčios didžiūnais ir 
valdžios viršininkais, kurie turi reikalą 
su tikėjimo problemomis. Gryna netiesa 
sakyti, kaip kad jūs sakote, kad vokie
čiams pavyko ką nors laimėti su religi
ne propaganda. Netgi netiesa, _kad baž
nyčia turi kokią nors vietą Liaudies Ko
misarų Taryboje. Viskas, kas atsitiko, 
tai kad Liaudies Komisarų Taryba su
organizavo dvi komisijas rūpintis bažny- 

tyniškuose kraštuose t akstiną ir Brazi
lijos liaudį netylėti.

Brazilija — milžiniškas kraštas. Ge
ografiniai didžiausia šiame kontinente 
šalis. Gyventojų skaičius siekia apie 43 
milijonus žmonių. Vadinasi, kas darosi 
Brazilijoj, negali neatsiliepti į kitas lo
tyniškąsias respublikas. Jeigu ten bus 
leista žmonėms laisvai valdžią išsirinkti, 
jeigu ten bus atidaryta durys bent į ele
mentarinę demokratiją, tai neužilgo pa
našiai bus ir kituos'e, ypačiai Pietų Ame
rikos kraštuos.

Todėl pasaulis ir laukia Brazilijos rin
kimų. Būtų gerai, kad jie įvyktų prie 
laisvų sąlygų ir kad Vargas’as, tiek 
daug nelaimių atnešęs Brazilijos liau
džiai, juo greičiau pasišalintų nuo politi
nės scenos. ' i •

siai pasigailėjimo vertas vo
kiečių agentūros mėgini
mas išgelbėti savo viešpa
tavimą.”

Nuduodama, kad ji vyk
do Tėvynės fronto progra
mą,, Muravijevo vyriausybė 
faktiškai pasiliko Bagria- 
novo pozicijose. Per savo 
šešias valdžioje buvimo die
nas ji kelis kartus keitė sa
vo poziciją. Pav. ji paskelbė 
“nuoširdų neutralumą.” Per 
dvi dienas jį paskelbė for
malų sąjungos su Vokietija 
nutraukimą, o dar per dvi 
dienas “paskelbė” simbolinį 
karą Vokietijai.

Vidaus politikoje ji pa
skelbė diktatūros pašalini
mą ir demokratinių tautos 
teisių garantijas ir tuo pat 
metu šaudė Sofijoje pilie
čius...”

Muravijevo vyriausybės 
nenuoširdumas ir intrigos 
baigė išsemti Tarybų Są
jungos kantrybę ir ji rug
sėjo 5 d. paskelbė karo pa
dėtį su Bulgarija. Kariuo
menėje ir liaudyje kilo pa
sipiktinimas Muravijevo vy
riausybe. Tėvynės frontas 
paragino tautą ir kariuo
menę ryžtingai kovoti dėl 
tikros tėvynės fronto plat
formos įgyvendinimo. Pra
sidėjo bruzdėjimas, strei
kai, demonstracijos, kurių 
metų Muravijevo policija 
šaudė į minias žmonių. Ma
sių ryžtingumas kovoti dar 
labiau padidėjo, kai Raudo
noji Armija įžengė į Bulga
riją.

“Tokiomis sąlygomis, — 
sako toliau Ganevas, — Tė
vynės fronto nacionalinis 
komitetas, pagal paruoštą 
planą, nutarė naktį iš rug
sėjo 8 į 9 dieną suduoti 
svarbiausi smūgį. Į Sofiją 
įvestos tankų ir kitokios 
kariuomenės pagalba, daly

čios problemomis. Ir abiems komisijoms 
vadovauja valstybės viršininkai, o ne 
bažnyčios didžiūnai.

Taip, jūsų faktai yra silpni. Pavyz
džiui, jūs kaip ir nežinodamas sakote, 
kad Leningrado veikėjas Popkov yra 
svarbi tos apkrities Komunistų Partijos 
organizacijoje figūra. Argi jūs nežinote, 
kas Popkov yra? Jūs buvote Leningrade. 
Jis yra Leningrado majoras. Jūs galė
jote pasiklausti pas bile kurį korespon
dentą. Mes visi buvome su juomi susiti
kę.

Rašydamas jums šį laišką, Bill, aš net 
bijau pamąstyti, ką jūs rašysite savo 
straipsnio sekamame instolmente. Savo 
prietaringu pasakojimu, savo nepaisy
mu faktų, faktų ' padavimu jūsų pa
ties išmislais arba tuo, ko už tiesą, jūsų 
manymu, pageidauja “Reader’s Digest,” 
—jūs labai pasunkinote dalykus dėl mūs 
korespondentų. Kaipo svečias, jūs atvy
kote į Rusiją neva ją pažinti objekty- 
viškai. Bet jūs visiškai nematėte Rusi
jos. Aš mačiau jumis mūsų viešbutyje ir 
aš žinau, kad kai jūs buvote nuo mūsų 
atsiskyrę, jūs su Johnstonu važinėjote 
turisto greitumu ir todėl negalėjote 
daug ką pamatyti. Darydamas sprendi
mus jūs turėjote į tai atkreipti dėmesio. 
Bet jūs to nepadarėte. Dėl to rusai da
bar nebegalės mumis pasitikėti ir nuo 
dabar pasidarys sunkiau papasakoti mū
sų žmonėms, jūsų ir mano žmonėms, 
tiesą apie Rusiją. Jūs pradėjote su iš an
ksto nustatytu priešingumu, Galima net 
sakyti, kad jūsų balsas yra tik atbalsis 
jūsų valdovo. Jūsų gi tėvas nepripažino 
jokio kito valdovo, apart'Amerikos. La
bai liūdna, Bill. Mes turime geriau pa
žinti. Rusijos žmones, arba mes negalėsi
me bendrai darbuotis pokariniame pa
saulyje. Bet draugiškumas negali būti 
paremtas tikslinga apgavyste. Argi jūsų 
našta jums ne per sunki? Jūs pakenkėte 
Amerikai! „. i

vaujant partizanų būriams, 
buvo užimta karo ministe
rija, paštas, telegrafas, ra
dijo stotis ir kiti svarbesni 
sostinės punktai. Rytą liau
dis užėmė policijos nuova
das ir nuginklavo policiją. 
Tokiu būdu, sujungtomis 
liaudies, susipratusios ka
riuomenės dalies ir partiza
nų būrių jėgomis buvo nu
versta fašistinė diktatūra, 
pašalinta vokiečių agentū
ra ir įvesta Tėvynės fronto 
vyriausybės valdžia.

Į naują Tėvynės fronto 
vyriausybę įėjo 4 Žemdir
bių sąjungos, 4 “Zveno” 
grupės, atstovai, 4 komuni
stai, 2 socialdemokratai ir 
2 pažangiosios inteligenti
jos atstovai.”

Naujoji vyriausybė tuo
jau ėmėsi įgyvendinti Tėvy
nės fronto programą. Buvo 
pakeista regentų taryba, 
paleistas fašistinis parla
mentas, surinkti pražūtin
gos vidaus bei užsienio po
litikos kaltininkai, pradėtas 
valstybės aparato ir ka
riuomenės valymas nuo fa
šistinio elemento, paleistos 
fašistinės organizacijos, už
daryti fašistiniai laikraš
čiai ir konfiskuotos jų 
spaustuvės, p a n a i k inti 
prieš liaudį nukreipti įsta
tymai, paleisti iš kalėjimų 
liaudies sūnūs, kovoję prieš 
vokiečius ir fašizmą. Kartu 
buvo imtasi žygių draugin
giems santykiams su TSRS, 
JAV, Anglija, Jugoslavija 
ir kitais Balkanų karštais, 
o taip pat su visomis lais
vę mylinčiomis tautomis 
atstatyti. Tuo pat mėtų 
tauta bei kariuomenė pa
ruošta kovai prieš vokie
čius, prieš kuriuos jau pra
dėti karo veiksmai.

Bulgarų liaudis Tėvynės 
fronto vyriausybę remia vi
somis išgalėmis.

Dabar prieš bulgarų tau- 
Itą ir vyriausybę iškilo visa 
eilė uždavinių, kurių svar
biausi yra šie: 1. Sutelkti 
jėgas bei priemones akty
viai kovai prieš vokiečius; 
2. Stiprinti Tėvynės fron
tą, vienintelę visuomeninę 
jėgą, galinčią išgelbėti kra
štą; 3. Kovoti dėl visiško 
Tėvynės fronto programos 
įgyvendinimo ir galutino 
fašistinio palikimo išnaiki
nimo visose gyvenimo sri
tyse; 4. Nugalėti ekonomi
nius bei politinius sunku
mus, į kuriuos įklampino 
kraštą buvusis režimas, ir 
painiuose tarptautiniuose 
santykiuose iškovoti Bulga
rijai deramą vietą laisvų 
demokratinių tautų šeimo
je, sudarant glaudaus drau
gingumo santykius su bro
liškomis Tarybų Sąjungos 
bei Jugoslavijos tautomis, o 
taip pat su JAV, Anglija ir 
kitais kraštais.

Šių uždavinių įgyvendini
mas pareikalaus didelio ir 
sunkaus konstruktyvio dar
bo. Tačiau, kaip baigdamas 
straipsnį sako Ganevas, 
“remdamasi savo jėgomis 
ir pasitikėdama didžiųjų 
demokratinių valstybių bei 
laisvę mylinčiu tautų svei
ku teisingumo jausmų, bul
garų tauta ir jos Tėvynės 
fronto vyriausybė nugalės 
visus sunkumus ir sudarys 
sąlygas tikrai kultūrinei 
pažangai ir ūkinei gerovei 
laisvoje, nepriklausomoj ir 
demokratinėje Bulgarijoj.”

T. L.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėhis darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!
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Trečias puslapis

Taip Prasidėjo Puolimas
Po karštų rugpjūčio men. 

mūšių prie Šiaulių miesto, 
mūsų bare buvo palyginti 
ramu. Prasidėjo nuobodžios 
sėdėjimo gynyboje dienos. 
Seniems, didžiųjų kovų už
grūdintiems kariams, ku
rių krūtines puošia ordinai 
ir medaliai už neužmiršta
mus žygius prie Oriolo, Ne- 
velio, Gorodoko ir Polocko, 
vis sunkiau darėsi sėdėti 
apkasuose, mokytis dar to
buliau valdyti savo ginklų, 
treniruotis dar tinkamiau 
mušti priešus įvairiuose 
mūšiuose. Tačiau protas tei
gė, kad ir ši tyla tokia pat 
būtina ir neišvengiama, 
kaip tos ramios dienos, ku
rias pergyvenome prie 0- 
riolo prieš 1943-jų m. liepos 
mėn. penktąją dieną, prie 
Nevelio pernai spalio mėn., 
prie Polocko — šiemet bir
želio mėn. Bet širdys čia, 
taip brangiame Lietuvos 
mieste, ypatingai nerimavo, 
ir kovotojai vis dažniau, vis 
įkyriau ir garsiau klausė:

KADA?
Guli apkase telšiškis 

Raudonosios Vėliavos ordi
no kavalierius j. Įeit. Kubi
lius ir sako palangiškiui ei
liniui Gutniavui:

— Pridėk, Dovydai, ausį 
prie žemės, įsiklausyk ge
rai, ar girdi Baltiją ošiant?

Kaip ilgai jiedu laukė tos 
dienos, kada sugrįš Lietu
von. Prie Aleksejevkos, 0- 
riolo lygumose, Baltarusi
jos miškuose ir prie Neve
lio ežerų jie 3 svajojo apie 
Medvėgalio kalną, apie gin
tarinę Baltiją. Forsuojant 
Oką ir Kroną, Obolę ir Dau
guvą jie matė prieš savo a- 
kis Nemuną ir Nerį, Šven
tąją ir Nevėžį, Dubysą ir 
Ventą. Ir štai už jų pečių— 
atvaduotosios Lietuvos že
mės, o priešakyje dar pa
vergtoji Žemaitija, pajūris, 
Klaipėda, Tilžė. Kas galėjo 
nepateisinti jų nekantrumo, 
laukiant puolimo, mūšio už 
savo gimtojo krašto išvada
vimą?

SKELBIU “AUDRĄ”
Baigėsi rugsėjis. Šiltą, 

gražią pavakarę junginio 
vadas drg. Urbšas pakėlė 
telefoną triūbelę, liepė ry
šininkui sujungti jį su dali
nių vadais ir jiems trumpai 
pasakė:

— Skelbiu “audrą.”
Tai buvo įsakymas išžy

giuoti. Gurguoles kraunant 
ir žmones rikiuojant dali
nių vadai jau gavo iš štabo 
žygio maršrutą. Karininkai 
raudonais pieštukais išve
džiojo ant žemėlapių krei
vąją nuo senos buveinės li
gi naujos susitelkimo vie
tos.

Už valandos įvairiais ke
liais traukė į naują vietą 
lietuviškų dalinių kariai, 
patrankos ir gurguolės.

— Pagaliau, — taria nu
švitusiais veidais vyrai, 
spartindami žingsnį.

Artinasi Visiško Tarybų 
Lietuvos Išvadavimo 

Valanda
Nežino kariai, kur žy

giuojame, nežino, koks už
davinys yra duotas ar bus 
jiems duotas, bet visi jau
čia ir supranta, kad tai žy
gis į. kovą už galutinį ir vi
siška dar vokiečio terioja- 
mu Lietuvos žemiu išvada
vimą. Tuo tarpu, padalinių 
vadai gauna naujų žemėla
pių, supažindindami su pa
dėtimi tame bare, į kurį ei
name ir su žiniomis, turi
momis apie priešą.

Iš šiaurės ir iš rytų at
žygiuoja į didelį mišką prie 
ežero lietuviškieji daliniai. 
Išdygsta rodyklės su skai
čiais ir ženklais, supranta
mais tik saviems, kurie ro
do kryptį į to ar kito dali
nio, išsidėsčiusio miško gi
lumoje, buvimo vietą.

Dieną, naktį pėstininkai, 
kulkosvaidininkai ir artile
ristai nenuilsdami apsikasa, 
; įsirengia ugnies pozicijas, 
kruopščiai užmaskuoja jas. 

į Čia, naujojo susitelkimo 
i vietoje, prie pat Žemaitijos 
:vartų atliekami paskutinie
ji pasiruošimai puolimui, 
kuris gal už dienos, gal už 
valandos tikriausiai prasi
dės. Bet visa tai atliekama 
tokiu atsargumu, kad jokia 
priešo akis iš oro, ar žemė
je negalėtų įžiūrėti, kokia 
pirtis ruošiama prakeik
tiems kryžiuočių ainiams 
žemaičių žemėje.

Taip, Kaip Prieš Metus
Visa aplinkuma, visi at

liekami pasiruošimai taip 
primena pereitų metų spa
lio mėnesį.

— Prisimenu, kaip per
nai, lygiai tuo pačiu laiku, 
susitelkę didžiuliame Kali
nino srities miške, ruošė
mės šuoliais į Baltarusiją, 
— sako vieno junginio sky
riaus viršininkas drg. Biti- 
naitis.

Kaip ir tada, kovotojas 
atkakliai įsisavina meną pa
siekti priešo tranšėjas, ne
pasibaigus artilerijos pa
ruošimui, durtuvu ir gra
nata iškrapštyti vokiečius 
iš jų įtvirtinimų.

Prie Kovos Vėliavos
Mūšyje išbandomas nė 

tik fizinis, bet ir moralinis 
kovotojo patvarumas.

Kokiu tvirtu pasiryžimu, 
nepalenkiama valia nugalė
ti neapkenčiamą priešą lie
tuviai eis į mūšį, drg. Ma
cijauskas, įsitikino, susiti
kęs su naujo papildymo ka
riais prie junginio kovos 
vėliavos.

— Draugai! Mūsų laukia 
broliai ir sesės, kurie ken
čia vokišką jungą dar pa
vergtoje Lietuvos dalyje,— 
tarė drg. Macijauskas vy
rams, atvykusiems į jungi
nio eiles iš neseniai išva
duotų Lietuvos sričių.

— Kariai! — tęsė drg. 
Macijauskas.— Jūsų vyres

nieji draugai perdavė jums

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

WORKERS. INC.

Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 
Apdraudos Organizacija

• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus nariuą nuo 2 metų iki 
60 dietų amžiaus.

įsirašyk dabar ir savo Seimą {rašyk. Išpildyk žeminus telpančią 
biankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.,

AŠ noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas.

Antrašas.

savo gausų kovos patyrimą. 
Jūs išmokote gerai valdyti 
įtikėtą jums galingą tary
binį ginklą. Būsimose kovo
se jūs įrodysite, La sugeba 
pergalingos Raudon. Armi
jos kovotojas.

Garsiu “valio” atsako ka
riai į drg. Macijausko kal
bą. Savo pasisakymuose or
dininkai ir naujokai pareiš
kia savo pasiryžimą dar la
biau iškelti junginio kovos 
vėliavos garbę būsimuose 
mūšiuose.
Niekuomet Neužmiršime

Vokiškosios Vergovės,— 
pareiškė kovotojas Sedzo- 
kas. — Raudonoji Armija 
mus išvadavo, o dabar jau 
esame jos eilėse. Aš išmo
kau įgudusiai naudotis ga
lingu ginklu, kurį perdavė 
į mano rankas, ir laukiu tik 
vado įsakymo stoti į kovą.

— Aš didžiuojuos tuo, 
kad esu galingiausios pa
saulyje armijos — Raudo
nosios Armijos — karys ir 
pasistengsiu pateisinti šią 
garbę. Visas savo jėgas ir 
mokėjimą atiduosiu savo 
brolių išvadavimui iš vokie
čių jungo. Mes nugalėtojais 
įžengsime į priešo teritori
ja.

Raudonarmietis Rutkaus
kas ima i rankas kovos vė
liavą.

— Kaip Raudonosios Ar
mijos karys, prisiekiu prie 
vėliavos, kad mes ją garbin
gai ir su šlove nunešime li
gi galutinės pergales.

Lygiai Vienuoliktą
Naktį drg. Balano pada

linys, geriausiai pasirodęs 
rugpjūčio mėn. kovose su 
kontratakuojančiu priešū, 
persikėlė per garsiąją, mū
sų dainių apdainuotą Duby
sos upę ir įsitvirtino jos 
vakariniame krante. Nenu
ilstami drg. Strelčiūno pio
nieriai nakties priedangoje 
padarė praėjimus priešo 
minų laukuose. Reti šūviai 
ir ramus priešo laikymasis 
patvirtino spėjimą, kad ir 
šie paskutinieji mūsų pa
siruošimai liko jo nepaste
bėti. ,

Drg. JBalamū buvo pa
statytas uždavinys, gavus 
sutartą signalą, pradėti 
priešo pirmųjų gin. linijų 
žvalgybą kautynėmis. Šiom 
kautynėm palaikyti buvo 
pasiruošusi stipri artileri
jos grupė. Visą parą lietui 
lyjant, išgulėjo kovotojai 
savo apkasuose, ne
kantriai laukdami įsaky
mo atakai. Išaušo ū- 
^kanotas rytas. Migla, kuri 
uždengė esančias prieš mus 
kalvas, ėmė po truputį iš
sisklaidyti. Oras taisėsi, bet 
vis dėlto, nebuvo toks, ko
kio nori artileristai, kad jų 
sviediniai skristų be ma
žiausio nukrypimo.

Junginio stebėjimo punk
te drg. Urbšas patenkin
tas užsitraukė savo pypkę, 
įsirėmė į brustverį ir šyp
sodamasis tarė drg. Petro
niu! :

—Lygiai vienuoliktą pra
dėsi.

Greitai prabėgo paskuti
nės minutės ir kai laikro
džio rodyklės rodė vienuo
liktą, drg. Simonaičio pa
būklų ugniavietėse pasigir
do tvirta komanda:

— Į fašistus ugnis!
Taip prasidėjo

Drg. Petronio Karių 
“Koncertas”

Kaip simfoniniame kon
certe gero muziko ausis iš
skiria įvairių instrumentų 
gaidas, susiliejiančias į vie
nalytę simfoniją, tair ir 
šioje kanonadoje galima 
buvo išskirti įvairių kalibrų

ir paskirčių pabūklų ir mi- j 
nosvaidžių, vedančių naiki-1 
nančią ugnį, balsus.

Dvidešimt minučių naiki
no artileristai vokiečių įsi
tvirtinimus, bunkerius, ug
nies taškus ir gyvąją jėgą. 
Kai drg. Balanas vienuolik
tą vai. 20 min. davė signalą 
atakai, jo pėstininkai, kaip 
užburti šios priešą naiki
nančios, jį sumalančios mu
zikos, šoko iš savo apkasų. 
Lyg spyruoklė, -.mygtuko 
spaudimo paleista, puolė 
pėstininkų banga savo arti
lerijos ugnies priedangoje į 
vokiečių pirmąsias linijas.

Paskui Mane, Pirmyn!
Sunkieji pabūklai perkėlė 

savo ugnį į priešo gynybos 
gilumą. Įterpti į pėstininkų 
eiles pabūklai ir minosvai
džiai daužė dar nenuslopin
tus priešo ugnies taškus 
pirmose linijose, kai viršila 
Alfonsas Mažukna sušuko 
savo vyrams:

— Už Staliną, už tėvynę, 
paskui mane, pirmyn!

Jauni kariai, kuriems šis 
mūšis buvo pirmas kovos 
krikštas, jau spėjo pamėgti 
savo būrio vadą ir pilnai 
pasitikėjo juo. Jie mokėsi 
iš jo ir ruošėsi tai dienai, 
kada jis juos ves vokiečių 
mušti. Mažukna nuo pat 
pirmųjų dienų buvo jungi
nyje. Jis išaugo junginyje 
iš eilinio į seržantus, vyr. 
seržantus, o dabar vedė į 
mūšį jo paties išauklėtą 
būrį. Tris kartus Mažukna 
buvo sužeistas: prie Oriolo 
ir Baltarusijoje. Trys me
daliai “Už. drąsą” ir “Ko
vos nuopelnus” puošė šio 
linksmo Rokiškio šoferio 
krūtinę.

Kaip pasižymėjęs kauty
nėse ir ištikimas liaudies 
sūnus, jis buvo priimtas į 
Komunistų Partiją kandi
datu. Su nušvitusiu veidu, 
šypsena lūpose ir gilia ne
apykanta vokiečiui širdyje 
bėgte pribėgo Mažukna su 
savo vyrais iki pirmos vo
kiečių tranšėjos. Jis net ne
pajuto, kaip judošiška vo
kiečio kulipka sužeidė jį 
ketvirtą kartą. Kraujas 
sruveno iš jo dailaus tvirto 
kūno, kai jis su savo vyrais 
granatomis sunaikino besi
priešinančius vokiečius. Jis 
greitai surinko užmuštų 
vokiečių dokumentus, pasu
ko į tranšėjos alkūnę ir, 
įsirėmęs sveika ranka į 
brustverį, peršoko jį, atsi
dūrė vėl lauke, leisdamasis 
į sekantį vokiečių apkasą. 
Nusilpdamas, netekęs daug 
kraujo Mažukna savo šir
dimi vis stipriau jautė nuo 
paskutinių minučių įtempi
mo ir nuo to jaudinančio 
nujautimo, kad štai prasi
dėjo puolimas, kad tai jis, 
Alfonsas, ir su juo šimtai 
kovos draugų iš įvairių 
Lietuvos kampų sudaužė 
vokiečių pastatytas užtva
ras ir plačiai atvėrė lietu
viškiems daliniams vartus 
į Žemaitiją.

Leonas Vilkys. 
11944 m. spalio 5 d.
I Pabaltijo frontas.

Praktiški Patarimai
Kilus mažam gaisrui na

muose, ugnį greičiau už
gesinsi užmesdamas ant jos 
drabužius, negu gesindamas 
vandeniu.

Plonytė viela bei siūlas 
perpjauna sūrį arba šalto 
sviesto šmotą geriau ir e- 
konomiškiau, negu peilis.

Patiesus seną blankietą 
po čiužiniu (matrasu), lo
voj bus daug šilčiau miegot, 
nes šaltis tuomet taip leng
vai nepereina per čiužinį.

New Bedford, Mass., kilo problema draftavimo au
dėjų j karo gamybos dirbtuvę. Tokį patvarkymą padarė 
War Mobilization įstaiga. Darbininkė Mrs. Crooks atsi
sakė įsakymą pildyti. Ji čia sėdi šalia stalo. Audėjų uni
ja užstojo už darbininkę. Audėjų unijos biznio agentas 
Laurent Fauteux stovi šalia jos ir apgina jos nusistaty
mą.

DETROITO ŽINIOS
LLD 52 Kp. Susirinkimas
Sekmadienį, kovo 18 dieną, 

įvyks LLD 52 kp. mėnesinis 
susirinkimas, Draugijų svetai
nėje, 4097 Porter St., pradžia 
nuo 2 :30 po pietų.

I susirinkimą kviečiame vi
sus narius ir tuos, kurie ma
note įstoti į LLD 52 kp. Gal 
būt, jau dauguma žinote, kad 
mūsų LLD gyvuoja 30 metų 
nuo jos įsteigimo ir mums bū
tina pareiga šiais metais gerai 
atžymėti 30 metų jubilėjų, su 
dideliu skaičiumi naujų narių 
ir kitokiais apšvietos darbais, 
kaip platinimu literatūros ir 
rengiant prakalbas. Ogi tą 
be narių tarimo ir bendros ko-

Los Angeles, Cal.

Norwood, Mass.
Norwoodo ir Apylinkės Lietu

viams Žinotina

Bankietas su didele progra
ma, kurį rengia Norwoodo 
Vyrų Choras, įvyks šį sekma
dienį, kovo 18 d. Pradžia 3- 
čią valandą po pietų, Lietuvių 
Svetainėje, šiame Choro me
tiniame parengime programą 
pildys šios dainų ir muzikos 
spėkos:

1. Liuosybės Choras iš Mon
tello, Mass., vad. Edvard J.
Sugar.

2. Richard Barris, akordion 
solo, iš Dedham, Mass.

3. Moterų Grupė iš Montel
lo, Mass.

4. Frank Kovachich ir Ad.
Kairis, akordijonistų duetas,
iš Walpole, Mass.

5. Rožė Merkeliutė-Stripi- 
nis, jš Montello, soprano solo.

6. Frank Kovachich ir jo
operacijos negalima įvykinti. 
Todėl, kiekvienas n aryls turi 
būti geras patrijotas šios or
ganizacijos. Gauk nors vieną 
naują narį į kuopą ir daly
vauk kuopos susirinkimuose 
kas mėnesis, nes susirinkimai 
esti tą patį sekmadienį ir 
toj pat svetainėj. Visi dalyvau
kite ir gaukime naujų narių 
nors po vieną!

Kadangi laikas labai greitai 
bėga, todėl nieko nelaukę už
simokėkite savo narinius mo
kesčius, kaip greit galima, nes 
LLD Centras negali išleisti lai
ku literatūros dėl stokos fin. 
jeigu.

Fin. Sekr. J. Alvinas.

Iš Liet. Literatūros Draugijos 
145 Kp. Susirinkimo

Susirinkimas įvyko kovo 4 
d. Jis buvo geras. Mūsų kuo
pa puikiai auga. Per pastaruo
sius du susirinkimus prisirašė 
5 nauji nariai. Draugijos Ap
švietos Fond an surinkta ir pa
siųsta $21.75, kad atžymėjus 
Draugijos. 30-ties metų sukak
ties jubilėjų.

Komisija pranešė, kad grei
toj ateityj ruošia gerą paren
gimą. Drg. O. Lęvanienė, spau
dos vajininkė, pridavė čekį 
ant $12 iš dienraščio Vilnies, 
kaipo vajaus dovaną. Kuopa 
nutarė čekį pasiųsti atgal 
dienraščiui su pasveikinimu jo 
25-kių metų jubiliejaus.

Bendro komiteto atstovai 
pranešė, kad pagalbai Lietu
voj vaikučiams vajus nusisekė 
labai gerai. Geri žmonės su
pirko ir paaukavo 350 sva
rų naujų dėl vaikučių drabu
žių, bendrai $1,072 vertės ir 
bus galima aprengti jais 122 
vaikučiai. Taipgi, dar ant ran
kų turi apie $200 pinigais, už 
kuriuos bus nupirkta reikme
nų. Reiškia, vajus labai gerai 
nusisekė, ačiū visiems, kurie 
prisidėjo.

Nutarta surengti išvažiavi
mas, kaip tik oras daugiau at
šils. Tam reikalui išrinkta ge
ra komisija ir manau, kad pa
rengimas bus geras.

Pranešė, kad viena mūsų 
kuopos narė drg. Tafilia West

Cow-Boys Band, iš Brockton, 
Mass.

7. Norwoodo Vyrų Choras, 
vad. Frank Kovachich.

Atsilankę galės tikrai kuo 
pasigėrėti. Apart programos, 
duos ir užkandžių ir gėrimų 
už tą patį tikietą, tik už $1.25.

Kviečiame iš toli ir arti vi
sus atsilankyti.

Norwoodo Vyrų 
Choro Rėmėjas . .

Biskį Apie Veikėjų Pagerbimo 
Bankietą

Kovo 4 dieną įvyko LLD 52 
I kp. draugiškas bankietas laik
raščių vajaus ir kitų veikėjų 
pagerbimui. Į bankietą atvy-i 
ko labai skaitlingas būrys na-! 
rių ir su jais atėjo jų šeimy
nos ir artimi draugai. Vakaro 
eiga praleista draugišku pasi
kalbėjimu be šokių ir progra
mos. Mūsų kp. pirm. P. Vilnie- 
nė energingai prirengė maisto 
ii’ paruošė stalus. Jai pagelbė
jo d. A. Krakaitienė, A. Ado
maitienė, A. Valavičienė ir A. 
Milickienė.

Vakaro pirmininkas pakvie
tė daugiau pasižymėjusius vei
kime draugus pareikšti savo 
mintis. Ir vėliau buvo suteikta 
šešiems po gyvą gėlę - raudo
ną rožę nuo LLD 52 kp. Pir
maeiliai veikėjai buvo, kurie 
darbavosi varde kuopos: M. 
Smitrevičienė, Mare. Janulie- 
nė, Jonas Luobikis ir M. Alvi- 
nienė. Antraeiliai kuopos na
riai veikėjai: M. Tvaskienė, J. 
Gugas, U. Palevičienė, dr. Pa- 
levičius, Pr. Jočionis, Z. Dan- 
tienė, M. Ginaitienė, A. Litvi- 
nienė ir t.t.

Malonu, kad dalyvavo ban- 
kiete advokatas Alex Conrad 
ir daugelis kitų svečių. M. 
Smitrevičienės lėšom pavaiši
nome 'svečius ir viešnias ir vi
si buvo užganėdinti. Pirminin
kė tarė ačiū draugėms, kad 
padėjo virtuvėj ir prie stalų, 
taipgi ačiū tiems, kurie patar
navo prie alaus.

Alvinas.

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimėa Mirtie! ......—~ 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos 15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes .....  10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ............................30c
Mikaldos Papasakojimai ................ ....... 25c
Duktė Marių, graži apysaka _ 25c
Duktė Gyvena P&stynėje__ — 25c
Burykla ir Burtininkas .................... . 25c
Kunigas Smitas, papjovė Savo Meilužę

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės paveikslu..................... . 15c

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ...... 35c
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęb paslėptas ..... —. 75c

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ..... — 15c
Kalvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta 31.25 
Kapitonas Velnias, 400 pusi. „...... >1.25
Istorija Seno ir Naujo {statymo, su 

paveikslais .................. .'.......... ~ 25c
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi 20c *

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ...... 35c
GREGORIUS buvo prirakytas ant sa

los per 17 metų už tėvų nusidė
jimus ir tapo POPIEŽIUM . 25c

Sebūklingas Zerkilas .......................... 25c
DVARINfi PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

no Jaunikio ...................................... 35c
PINIGAI galvažudžiai ir kaip Rąžan

čius išgelbsti nuo smerties ......... 25c
Geros naminės rodos ir daug juokų 15c 
Trys uėkeiktes karaliaus dukterės ..... 25c
RAGANA ir keliaunikas Jonas ........... 30c
KELIAUTOJAI j Šventų žemę JERU-

ZOLIMĄ ...........••.............................. 25c
Kabalas, Zobovos Knygutė .................. 10c
Praloto Olšausko Darbai ..........   25c
Ko Nori Kunigas Kaulini#.................. 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos *

be kito pagelbos ........„..............  85c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350

(vairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima gauti ......... 25c

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir
gydytis ....................     . 30c

Virėja, knyga apie su 450 visokių
gaspadinystės pamokinimų. ____ 31.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj
vietoj ji randasi ir kaip kankina 30c 

GROMATOS j Lietuvą su pasveikinimais ir 
gražiomis kvietkelėmėms; apie 15 skirtingų 
pasveikinimų bei dainų. Tuzinas 40c, 3 tu
zinai už SI, arba 10 tuzinų už S3.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos 32.25c 

Mostis nuo bile kokio niežulio skaudulio, 
rožės įsikirtimų, apdegimų ir vėžio 32.25.

Nervų ir nuo sutukimo po 85c; Inkstų 
arbata, varo akmenėlius 60c; Kraujo Va
lytojas 60c; Kosulio, Kokliušo ir Dusulio po 
60c; Vandeninės ir Širdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriškumo 85c; Nuo Užsisenėjusio 
Kataro (hey-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c; Nuo Pražilimo ir Pleis
kanų 60c; Nemalonaus kvapo iš burnos 85c; 
Reumatiškų sausgėlų 60c; Palangos Trejan- 
kės (stambios) 60c: nuo surūgusio pilvai 
((heart-burn) 85c; Pailių arbata ir mostis 
po 85c;

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų 31.25.

Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 pakeliai 
už $1.

M. ŽUKAITIS 
884 Dean Street, 

SPENCERPORT. N. Y.
(Vetkauskienė) mirė. Kuo
pos nariai atsistojo ir atidavė 
jai paskutinę pagarbą. Kuopa 
nupirko gėlių vainiką velionės 
pagerbimui.

Pas mus buvo graži žiėma 
iki kovo pradžios, bet kovo 
pradžioj pasidarė šalta ir lyja, 
bet jau žiema ilgai nebus, 
greitai žiema baigsis, saulutė 
pradės daugiau šildyti ir ateis 
gražus pavasaris.

R-ka.

USED FAT WORKS HERE!

One pound of used fat is required 
to supply medicines to maintain 
one bed in a military hospital for
12 dayt^Save every drop of used fat,

VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ
Svarbi Knyga, Įvairi Raštais iš Daugelio Moks

linių Sričių; Daug Informacijų ir 
Dailiosios Literatūros.

STAMBI KNYGA. KAINA 35c.
Per paštą užsisakantiems po vieną, kaina 40c.

Gera Nuolaida Platintojams. Tuojau Užsi
sakykite Platinimui Ar Patys Sau. . V

LAISVES ADM.
427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
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PHILADELPHIA, PA.
Geltonlapio “Keleivio” Pliauš- į 

kakli ir Pastabos. ' | 
“Keleivio” No. 5 ir 8-tam f 

tūlas K. K. rašo: “Kaip mes! 
išrinkom komunistą Rainį už 
Muzikalės Bendrovės preziden
tą Richmonde.” Jis Reikauskąi 
pavadina “Raikof,” na, aš K. | 
K. pavadinsiu Klinic-Koff ... 
Jei jūs philadelphiečiai norite 
geresnio įrodymo, tai pasiklau
sykite Richmondo “diplomato” 
originalių jo kalbos sakinių ir 
senovinio lietuvio patrijoto; 
kultą. Jis tuo pačiu tonu ir tais 
pačiais sakiniais vedė diploma-! 
tiją Raudonojo Kryžiaus irt 
karo Pergalės Komitete, tad 
visai neklystu, jei išduosiu K. j 
K. pseudonimą — Klinic-Koff.

Jis pradeda su pirma pasta
ba meluoti ir dar kaip, girdi:' 
“Mes net muštis pradėjom. 
Kaip Komunistai Sukėlė Muš-! 
tynęs Raud. Kryž. ir Karo Per-' 
galės Kom. susirinkime.” Tai 
štai kaip įvyko: K. P. ir R. K. 
K. susirinkime prasidėjo re
gistracija delegatų, tai komu
nistė š-nė pradėjo garsiai dėk-, 
ti: “Matai, registruoja! Nori i 
sužinoti, kur mes laikome su-1 
sirinkimus, o paskui gestapui iš- i 
duos ir mus suims. Hitlerinin
kai! Fašistai! Ir parodė pirštu 
į p. Pashalį (turėtų būti Pash- i 
callį. — Rep.), kuris tuo tarpu 
registravo delegatus. Pashcal i 
pakilo nuo kėdės ir eina kaž
kur; komunistas B-ris pakilęs 
nuo sėdynės tik pykšt, pykšt! 
Pashcalui. Tuo tarpu sukruto 
14 komunistų ir (lavai pliekti. 
Pashcal’o draugai subėgo ginti, 
o komunistės bobos su kėdėmis! 
Bet mūsiškiai nustabdė mušty
nes. Komunistai išsinešdino,

K. K. sako: “Pietų dalyje 
Salė priguli beveik išimtinai 
geriem lietuviam Lr keletui ko
munistų. Tie jiems savo rojų 
piršdami susirinkimuose pusė
tinai pailsina iki vėlumos. Ka
da visi pradeda skirstytis, tada 
komunistai nutaria, ką >tįk jie 
nori. Stačiai sabotažuoja kitus 
Draugystės narius ir ištraukė 
delegatus iš mūsų komiteto. 
Northsaidės Idiube jiems tai 
pavyko taipgi. Bet Muzikos Sa
lėje jiems nepasisekė. Dabar 
tuodu kliubai pasiliks Ameri
kos valdžios (kodėl ne Hitlerio 
Gestapo? — Rep.) departmen- 
tuose kaip sabotažninkai, nes 
boikotuoja mūsų komitetą, per 
kurį eina karo bonų pardavi
mas.”

Jie čia suminėjo pačias di
džiausias Phila. pašelpines 
draugijas. O kur Frankfordo 
draugystė, Point Breeze ir ki
tos? Jie patys pasisako, kad 
pasiliko tik ščyrieji smetona- 
ciai. Šios didžiosios draugystės 
ir pirmiau nedavė rekorduoti 
bonus, o tos dvi draugystes tu
rėjo nusipirkę už virš $100,- 
000 bonų.

O kaip su Muzikalės. Bendro
vės prezidentu? Kodėl išrink
tas Jonas Rainys į 'preziden
tus? Todėl, kad Richmondo 
broliai lietuviai pradėjo pro
tauti ir pažinti jūs melus ir ža
lingus darbus. Geriausi jūs 
“frontai” atsuka jums nugarą. 
Klinic-Koff’o diplomatija bai
giasi su Hitlerio pralaimėjimu 
šio karo. K. K. baugina lietu
vius komunistais, bet preziden
tas Rooseyeltas ir Churchillas 
net važiuoja pasitarti pas ko
munistą Staliną... Jūs surin-

čia į Lietuvą per Russian War 
Relief. Pastaruoju laiku Liet. 
Republikonų Susivienijimas vė
la paaukojo $200, tai yra, šis 
Susivienijimas jau ‘paaukojo 
$400. - '

Už tūkstantį dol. Komitetas 
nupirko drapanų ir aprengė 
apie 200 Lietuvos vaikučių. Pi
nigai plaukia. Lietuviai prade
da monelninkų’ neklausyti. Iš 
Lietuvos laiškai ir paveikslai 
gauti dar labiau lietuvius įti
kins apie mūsų teisingumą. 
Remkime karo pastangas, rem
kime Lietuvos žmones. Lai gy
vuoja lietuvių vienybė Phila- 
delphijoje! Rep.

> * . t * i ’! . .7 - •

So. Boston, Mass.
Lietuviai ir Lietuvaitės! Susi
pažinkite su Antru Leitenantu 

Robertzi Swede.
Prašau jūsų, gerbiamieji, su

sipažinti su Lt. Robert Swede 
(švedu). Robertas Swede yra 
gimęs South Boston, Mass. Ju-

Rumford, Me.

pareikšdami, kad išsitraukia iš 
draugystės.”

Užteks to amžino melagio 
pletkų. Richmondo Muzikalės 
Bendrovės tie delegatai ir na
riai spjaudo ant geltonlapio 
“K.” ir jo “garbingos” Klini
kos melų . . . Mes jau rašėme, 
kaip smetonaciai sukėlė muš
tynes minėtame Komitete. Pir
mininkas Kavaliauskas papra
šė buvusios sekretorės Šmitie
nės paaiškinti apie mandatus 
delegatų ir jų adresus. Kada ji 
pradėjo aiškinti, tai Pashcall 
nieko nelaukęs ir šoko per kė
dės mušti Šmitienę ir čia 
Klinic-Koff’as turės storai spa- 
viedotis ir jam griekus niekas 
kitas neatleis, kaip tik kuri. 
Raila . ..

Smetonaciai po muštynių 
■pasiliko tik su suklaidintom 
parapijonkom. Ir jos žino, kas 
muštynes pradėjo. Visos di
džiosios draugijos ir organiza
cijos ištraukė delegatus iš mu
šeikų pronacių komiteto. Jie 
baugino Hitleriu, bet Hitlerio 
kinkos dreba.

kę varde Lietuvos drapanas lai
kote, pūdote ir nesiunčiate į 
Lietuvą, tai kas jūs esate, jei 
ne apgavikai ir melagiai?

Smetonaciai Marsuos į 
Washing tonų.

Bankrutuojanti smetona
ciai lietusiai susiorganizavo į 
Cigaretų “Susaidę” ir įsisteigė 
savo edkvoterį vienoje Callow
hill speakezėj. Jie ten planus 
daro, kaip jie nuvažiuos į 
Washingtoną pas dženitorių ir 
įteiks planą, varde Phila. 20,- 
000 lietuvių ir 2,000,000 lietu- 

i vių Amerikoje. Jie jau turi su- 
■ rinkę geroką sumą pinigų, ku
riais nori papirkt Washingtono 
dženitorių, kad jis dėtų pastan
gas pasimatyti su prezidentu 
Rooseveltu, kuriam pateiks tą 
planą, pamatuodami, kad jie 
daug daugiau atstovauja lietu
vių Amerikoje, negu jų pasili
ko gyvų. Jie tauškia, būk visus 
atstovauja, nors niekas juos 
tam neįgaliavo.

Phila. smetonaciams riestai. 
Jie pasigarsino, kad Richmon-

Lietuvių Ukėsų Kliubo Drau
gystės susirinkimas įvyko va
sario 4 d. Atsidarius susirinki
mui, vienas draugąs atnešė 
laišką ir perdavė valdybai.

Laiškų skyriuj buvo ir tas 
laiškas perskaitytas. Pasirodo, 
kad tai buvo draugo F. Leps- 
kio, kuris serga jau daugiau, 
kaip metai laiko. Draugas pra
šė, kad draugystė jam išmo
kėtų visų metų pašalpą, pasi
liekant $20, iš kurių prašė per
duoti $12.50, kaipo auką pa
galbai Lietuvos žmonių ir 
$6.50 išmokėti dienraščiui 
Laisvei, kaipo prenumeratą. 
Tai pirmas buvo Draugijoj at
sitikimas, kad sergantis narys 
aukotų labdaringam tikslui ir 
užsirašytų dienraštį iš pinigų, 
kurie jam taip labai yra rei
kalingi.

Toliau prieita prie kitų ser
gančių narių reikalų. Perskai
tyta J. A. Venckaus sirgimo 
blanka. Pasirodo, kad ir šis 
draugas serga virš metai laiT 
ko. Draugystė užmokėjo jam 
pašalpą. Tada drg. J. A. Venc
kus atsistojo ir sako: “Drau
gai, mūsų draugystė nepamir
šo manęs, tai ir aš paaukojo 
iš savo pašalpos LUKD $75.” 
Tai. pavyzdingas draugų pa
sielgimas. LUKD velija jiems 
greitai pasveikti.

Kada visi pirmus metus vei
kėme bendrai, tai šukelėm 
bombanešiui pusę miliono dol., 
Raudonajam Kryžiui $3,000, 
War Chest $3,000. Kodėl jūs 
tiek nesukėlėt, kada pasitikote 
vieni? Todėl, kad jums nerūpė
jo karo pastangos! Jūs dirbote 
Smetonos sugrąžinimui į Lietu
vą; jūs garbinote pabėgusius 
smetonacius pas Hitlerį; jūs 
dirbote Hitleriui, nes jūs buvo
te įsitikinę, kad šį karą laimės 
Hitleris. Todėl jūs išardėt vie-

do Salė, tai yra jų tvirtovė, o 
dabar pabėgo iš jos ir įsikūrė 
kokiame garadžiuj edkvoterį 
net ant “garbingos” gatvės 
Callowhill Street...

Nesinori rašyti apie šiuos 
monelninkus, su kuriais ir lie
tuviški kunigai vienybę turi 
sudarę.

* * *
Philadelphijos draugystės ir 

organizacijos turi susiorganiza
vę Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto Skyrių ir jis renka

nybę, kad pasitarnaut Gesta- pinigus, už juos perka Lietuvos 
pui! vaikučiams drapanas ir siun-

Esanč’.am priešo belaisvėje Raudonojo Kryžiaus at
siųstas pundelis, tarsi saulė, nušviečia nykią dieną. Bet 
nuo jūsų duosnumo priklauso, kiek tų pundelių Raud. 
Kryžius galės pasiųsti šiais metais, i

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
28 kp. susirinkimas įvyko 28 
d. sausio. Renkant valdybą at
sisakė pirmininkas, sakė, kad 
yra nuvargęs. Perstatytas nau
jas D. Levanas ir išrinktas, 
protokolų raštininku išrinkta
L. Motuzienė, o kiti visi val
dybos nariai paliko.

Prieita prie klausimo, kaip 
būtų geriau pagalbėti Lietuvos 
žmonėms. Nutarta surengti 
tam reikalui parengimas ir iš
rinkta komisija. Į komisiją įei
na: A. Chuzas, S. Jankauskas,
M. Pakštienė ir S. Puidokienė. 
Ir, kaip girdėti, komisija jau 
darbuojasi, ruošia ant tikietu- 
kų išleisti $25 karo boną, ruo
šiasi surengti parengimą kovo 
25 d., pas drg. J. M. Wiskan- 
tus. Tai prašome visus vietos 
ir apylinkės lietuvius dalyvau
ti.

Taipgi noriu priminti ir 
apie Lietuv. Literatūros Drau
gijos 34 kuopą. Vasario 18 d. 
atsibuvo kuopos susirinkimas, 
atsilankė pusėtinas būrelis na
rių. ir visi atsilankiusieji pa- 
simokėjo duokles. Aptarus ki
tus reikalus, prieita prie Lie
tuvos žmonių reikalų, kurie 
tiek daug nukentėjo nuo vo
kiečių karo. Iš kuopos iždo pa
aukota $15 ir nutarta tam rei
kalui surengti kokis parengi- 
mėlis. Tai labai pagirtinas 
darbas, kad nepamiršta Lietu
vos žmones.

Reikia prisiminti ir apie šv. 
Roko Draugystę, kuri gerai 
stovi, turi savo namą, pusėti
nai narių, tik gaila, kad na
riai nesistengia susipažinti su 
draugystės konstitucija. Laike 
rinkimų kiti perstato net ne
pilnus narius, nors konstituci
ja sako, kad narys, neišbuvęs 
6-šių mėnesių, negali užimti 
valdyboj vietos. Reikia dau
giau rūpintis Draugystės rei
kalais ir susipažinti su tvarka, 
kad būtų naudingiau pačiai 
draugystei ir galėtume rūpin
tis visuomenės reikalais.

Viską Patyręs.

LT. ROBERT SWEDE
ly 16, 1925 metais. Jis yra sū
nus Petro ir Marės Švedų. 
Draugai švedai yra seni Bosto
no piliečiai. Per daug metų d. 
Petras Švedas užlaiko skutyk- 
lą ant Broadway ir yra vienas 
iš mūsų garsiosios “Harmoni
jos Grupės” narių. Draugė Ma
rė Švedienė taipgi, kaip Lais
vės Choras gyvavo, buvo cho
ro narė. Abu Roberto tėvai yra 
progresyviški žmonės. Maž
daug tokioje dvasioje yra už
augintas ir Robertas, jųjų sū
nus ir sesutė. Tokia tai maž
daug biografija tėvų.

Robertas Swede užbaigė Me
chanic Art High School June 
1942 metais, dar neturėdamas 
nė 18 metų. Per vieną High 
School sezoną jis buvo Mecha
nic Art High School chemisto 
pagelbininkas dienomis, o va
karais jis lankė Lowell Tech
nical School (dalis Mass. Inst, 
of Tech.). Kaip tik jis sulaukė 
tinkamo amžiaus, 18 metų, taip 
jis greitai įstojo orlaivininkys- 
hiuuvą o;si?.uį hsniu ui[up 
jėgų. Tai yra July 25, 1943 
metų. Pradinį orlaivininkystės 
mokslą baigė Greensboro, N. 
C. Aukštesnį mokslą orlaivi
ninkystės baigė Jackson, Tenn, 
ir San Antonio aviacijos kade
tų centre. Iš čia buvo perkeltas 
į tolesnį studijavimą oro 
plaukininkystės mokslą į Sei
man Field, Manare, La., kur 
jis ir baigė mokslą, gavo komi
siją antro leitenanto laipsnį 
sausio 27, 1945.

Jaunuolis Robertas Swede 
buvo parvykęs ant trumpo lai
ko pasisvečiuoti pas savo tė
vus ir sesutę, taipgi persikeis
ti mintimis su savo draugais, 
kurie dar yra namie, tas sutei
kė dėl tėvų ir draugų daug

smagumo po ilgoko nesimaty
mo. Jis dabar išvyko į paskir
tą vietą ir laukia pradžios sa
vame darbe. Iš Roberto mokslo, 
mums darosi aišku, kad jis yra 
tinkamai patyręs savo užduotį 
atlikti, jeigu jam teks susidur
ti su mūsų krašto ir visų tai
kos mylinčių žmonių priešais, 
mes tikime pilnai, kad jis su
teiks iš mūsų visų tinkamas 
“dovanas,” jei ne vokiečiam, 
tai japonam, žinoma, kad kiek
vienas tėvas ir motina nori, 
kad jų sūnai gyventų netoli 
nuo jų, kad jie galėtų nuolatos 
su jais pasimatyti, padraugau
ti, taip yra ir su draugais Šve
dais. Tankiai sūnai kovūnai 
daug mažiau kenčia negu tėvai, 
būdami namie. Būt daug malo
niau darbuotis bent kokiam 
kultūriniam darbe, negu kovo
ti. Tikrai pasakius yra trage
dija, kad mūsų jaunuoliai, vy
rai turi kovoti už netikusią 
pasaulio vadovybę, supuvusią 
ekonominę tvarką, sistemą, ku
ri yra atgyvenusi savo laiko
tarpį jau daug metų tam atgal.

Mums yra smagu žinoti, kad 
mūsų jaunuoliai yra gabūs, 
mes taipgi galime sykiu pasi
didžiuoti su Petru ir Mary 
švedais, kad jų sūnus Rober
tas prisidės šį kraštą ginti nuo 
mūsų bendrų priešų ir kovoti 
už geresnę tvarką visam pa
saulyj. Mes taipgi norime, kad 
Robertas švedas ir kiti visi ko
votojai laimingai sveiki su
grįžtų pas savo tėvelius, savo 
draugus ir taisytų kas yra ne
gerai dėl visos žmonijos. Čio
nai mes neturime mintyje tik 
vieną jaunuolį Robertą Sweda, 
bet visus. Mes norėtume užre- 
korduoti jų šį neapsakomai 
svarbų istorinį momentą, ku
ris paliečia kiekvieną žmogų 
ant šios žemės. J. F. B.

Šiame susirinkime iš Centro 
Komiteto raporto paaiškėjo, 
kad draugijos iždas paaugo 
.$1,764. Bendrai dabar drau
gijos kapitalas .siekia $16,180. 
Draugija paaugo ir nariais.

Susirinkime buvo plačiai 
kalbėta draugijos vajaus rei
kalu. Centro Komiteto sekre
torius J. Kevėža pranešė, kad 
vajininkams yra skiriamos do
vanos už atsižymėjimą. Išrink
ti 8 vajininkai. Kurie dar ne
priklausote, dabar proga įsira
šyti.

Toliau buvo iškelta, kad šie
met sukanka draugijai 33 me
tai. Nutarta surengti didelį ba
lių atžymėjimui šios sukakties.

J. Martinonis.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER ;

Laidotuvių Direktorius !

VELTUI ŠERMENINE
i (KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselljom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

i! BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Di s. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342Toronto, Canada
Iš Sūnų ir Dukterų Draugijos 

Veikimo
Sūnų ir Dukterų Draugijos 

1-mos kuopos susirinkime bu
vo perrinkta valdyba ir tarta 
daug svarbių reikalų.

Visų pirmiausia, į valdybą 
buvo išrinkti: Maikis Guoba, 
pirmininku; S. Karvelis, proto
kolų raštininku; Ch. Povilaitis, 
finansų raštininku; A. Morkis, 
iždininku; J. žiulys, Karosas 
ir Miškūnas — kontrolieriais.

Taipgi buvo perrinktos visos 
komisijos. Kadangi jų gana 
daug, tai visų nesuminėsiu. 
Bet, manau, svarbu visoms 
draugijoms žinoti, kas yra sa
lės gaspadoriais. Jais išrinkti 
Karpavičius ir Marcinkevičius. 
Reikale kreipkitės pas juos.

F. W. Shalins 
(SlIALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Nedėlioj Įvyksta 
Prakalbos

Sekmadienį, kovo 18 dieną, 
sekamose vietose įvyksta pra
kalbos :

Bridgeport, Conn., Lietuvių 
svetainėje, 407 Lafayette St., 
2 vai. po pietų. Kalbės D. M. 
Šolomskas, iš Brooklyn.

Vincas Andrulis, Vilnies re
daktorius iš Chicagos, kalbės 
sekamose vietose:

Scranton, Pa., prakalbos 
įvyks nedėlioj, 18 d. kovo, 2 
vai. po pietų, Meškeliuno sve
tainėj, 134 W. Market St.

Wilkes-Barre, nedėlioj, ko
vo 18 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Progresyvių Kliubo, 
325 E. Market St.

Visus ir visas prašome daly
vauti prakalbose.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALENE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savin inkai

411 Grand St Brooklyn

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių, 
šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS 
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

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 ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

TELEPHONE
STAGG 2-504S

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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CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRIIOIDAI 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 užtikrina
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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

K

3
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3

3

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Civiliai Japonai Kraus
tomi išDidmiesčiy

Tokio radijas pranešė, 
kad “nereikalingi” civiliai 
japonai bus iškraustyti iš 
penkių Japonijos didmies
čių — Tokio, Yokohama, 
Nagoya, Osaka ir Kobe, ku
riuos amerikiniai bombane- 
šiai jau ne kartų pasiekė.

Anglai Dar Nepripažįsta 
Albanijos Valdžios

London. — Anglija dar 
nepripažįsta Albanijos val
džios. Anglų užsienio rei
kalų ministeris Edenas sa
kė, kad “neaiški” Albanijos 
padėtis.

(Kiek žinoma, Albanijoje! 
paėmė viršų patrijotai, ko-1 
vojusieji prieš vokiečius o- 
kupantus.)

Didžiausia Federacijos Uni
ja Užgina Krymo Tarimus 
New York. — Daniel J.

Tobin, pirmininkas Darbo 
Federacijos Vežikų Unijos, 
rašydamas tos unijos laik
raštyje, užgiria Krymo kon
ferencijos tarimus. Tai di
džiausia Federacijos unija. 
Ji turi 700,000 narių.

KARINIO LĖKTUVO NE
LAIMĖJE ŽUVO 12

San Carlos, Cal. — Per 
audringa lietų nukrito ir 
sudužo didelis karinis lėk
tuvas. Žuvo 12 kariškių; 
sužeista 16.

ALDLD 7-tas Apskritys 
ir Centraliniš Archyvas

Lietuvių Literatūros Draugi
ja, apvaikščiodama 30 metų 
savo gyvavimo sukaktį, suma
nė įkurti Centralinį Archyvą. 
Tai puikus priedas prie jau 
pirmiau atliktų draugijos kul
tūrinių darbų. Be abejonės, 
kad tokiam sumanymui nieks 
nesipriešins ir kiekvienas kul
tūringas lietuvis mielai sutiks 
paremti tokį darbą. Kas gi ne
norėtų istorinį archyvą pasvei
kinti su dolerine ar daugiau, 
įrašant savo vardą į istorijos 
knygą būsiantiems amžiams, 
kaipo kultūros rėmėjas?

ALDLD 7-tas apskritys save 
įrašė į tą istorinę knygą savo 
jubiliejiniame bankiete, kovo 
4 dieną, South Boston, Mass., 
sukeldamas ten $48. Ta pro
ga ir visi ten aukavusieji po 
dolerį ir daugiau, save įrekor- 
davo.

Man teko archyvo klausimu 
kalbėtis su net iš kelių kolo
nijų draugais ir jie sakosi jau 
turį sukėlę po desėtką ir dau
giau dolerių. Mes, lowellie- 
čiai, irgi jau turime sukėlę 
apie penkioliką dolerių tam 
pagirtinam tikslui. Mūsų LDS 
110-ta kuopa iš iždo paauko
jo $5 archyvo reikalams.

ALDLD 7-tas apskritys sa
vo posėdyje nutarė, kad šių 
metų apskričio parengimų už
dirbto pelno būtų skirta de
šimtas nuošimtis įsteigimui ir 
palaikymui Centralinio Archy
vo. Manome, tokiu būdu ne
sunku bus archyvui susitvar
kyti ir gyvuoti.

Archyvo įkūrimo sveikini
mui yra išleistos blankos. Ir 
greičiau pyktų tas, kuris ne
būtų pakviestas pasirašyti ant 
tų blankų, tad bandykime ma
tyti kiekvieną demokratinį lie
tuvį, duodami visiems progą 
atsižymėti kultūriniame dar
be.

Kiekviena .kolonija turi sa
vo problemas, vargus ir bėdas. 
Visokius sunkumus apgali ko
lonijų. sumanūs veikėjai patys. 
Bet, kuomet pas mus iškyla 
kokis didelis reikalas, — na- 
cionalės plotmės reikalas, tuo
met mes susijungiame į nesu
laikomą pajėgą ir bendrą dar
bą puikiausiai įvykdome.

Šiais metais, apart karinių 
pastangų, kurioms mes ati
duodame daugiausia laiko ir 
spėkų, turime dar geriausiai 
susikuopti LLD jubiliejiniam 
naujų narių gavimo vajui.

Draugai ir draugės, grei
čiau. savo kvotas kolonijose 
įvykdinkime, greičiau gaukime 
tūkstantį naujų narių, kad 
liuosiau galėtume darbuotis 
laisvosios Lietuvos šelpime, 
žinokime ir tai, kad kiekvie
nas žmogus, įstojęs į LLD ei
les, geriau reikalą supras ir 
daug mums pagelbės visuome
niškuose darbuose. Tad jieško- 
kime ir gaukime naujų talki
ninkų.

J. M. Karsonas.

Detroit, Mich.

Išrodo, kad šiais metais tu
rime labai daug svarbių dar
bų. Nemažiau, kiek jų turėjo
me kitais metais. Gal dar dau
giau. Bet daugiau dirbdami, 
daugiau patyrimų turime vi
suomeniškuose darbuose. Dau
giau patyrimų, lengviau visi 
darbai atliekami ir vis ma
žesni jie esti. Taip yra kari
niame fronte, taip ir naminia
me. Džiuginanti pasisekimai 
Visur.

Nuoširdžiai Remia Lietuvos 
Nuvargintą Liaudį; Aukavo 

Drapanų
Vėlesniu laiku mūsų vieti

niai lietuviai vėl suaukavo la
bai daug gerų ir švarių dra
bužių. Aukavo dėl Lietuvos 
kare nukentėjusių žmonių. 
Apart detroitiečių, priemies
čiuose randasi keletas lietuvių, 
kurie taipgi su dideliu drau
giškumu gausiai aukojo pini- 
giškai ir drabužiais dėl Lietu
vos.

Draugai Kimbirauskai iš 
Birmingham, Mich., yra daug 
aukavę drapanų ir pinigais, 
šiuo laiku pridavė gerų dra
panų per draugus Smalsčius. 
Taipgi drg. Smalsčiai darbuo
jasi dėl Lietuvos, kada tik yra 
proga. Draugas Walter Wal
lace iš Lincoln Park atvežė ve
žimą gerų, drapanų į Draugijų 
Svetainę ir Mrs. J. McGrath 
ir J. Ganiprauskų šeimyna, iš 
Dearborn.

Detroito lietuviai šiuo laiku 
irgi labai daug pasižymėjo su 
gausiomis aukomis, duodami 
gerų drapanų ir čeverykų. 
Draugų Ambrozo ir Anna Tu- 
mosų šeimos pridavė net 48 
šmotus gerų drapanų—viršuti
nių ir apatinių. Jurgis Vaške
lis ir jo žmona pats atvežė į 
miesto centrą rinktinių drapa
nų.

Veik apie kiekvieną šeimą 
būtų galima daug ką pasa
kyti už jų, duosnumą, bet dėl 
stokos laiko tik pažymėsiu jų 
vardus, kurie pasidarbavo ir 
patys aukavo drapanų bei če
verykų. Jonas ir Marė Ginai- 
čiai gavo nuo svetimtaučių, 
Eva Stankus, Mrs. J. Buttle, 
K. Križinauskų, J. ‘Zakaras, 
M. Vitkauskas, J. Laukaitis ir 
jų šeimynos, Mrs. S. Larkin- 
son, J. Yakas, Julius žirinas, 
Wm. Stanįškis, J. Petrauskas, 
Mrs. Sturonienė, M. Andrulie- 
nė, Mr. čepkauskas, G. Kam- 
pis, J. Jakubaitis, Juozas Moc
kus, dr. Palevičius ir J, Ara- 
nauskas.

Taipgi yra gauta drapanų 
iš drapanų krautuvių: Edison 
Clothing Store, 8075 W. Ver- 
nor ir Morris Fur & Clothing 
Co., 311 Gratiot, ir keleto ki
tų, kurie nepaiso, kad juos 
garsintų. Drg. M. Smitrevičįe- 
nė, M. Alvinienė, M. Povilai- 
tienė ir eilė kitų mūsų gerų 
rėmėjų, rūpinasi gauti drapa
nų kur tik yra proga. Kam 
patogu, gali nuvežti į miesto 
centrą, 123 Cadillac Square, 
ant antro aukšto, ketvergais 
nuo 10 iki 5 vai. po pietų. Vi
sados esti Lietuvių Moterų 
Pažangos Kliubo moterų ir 
bus kam paimti. Taipgi, kas 
priduos ar praneš draugams 
J. Ginaičiams, J. Aranauskas, 
J. Mockus ir dr. Palevičiui, šie 
draugai visados gausiai atveža 
drabužių į miesto centrą kiek
vieną savaitę.

Ačiū visiems už gausias 
aukas ir draugišką pasidarba
vimą.

M. Alvinienė.

So. Boston, Mass.
Elektra .Užmušė - Drg. 

Andreliuną
Kovo 10 d. LPTK patalpoje, 

tai yra, šeštadienio vakaro su
eigoje, išgirdome netikėtai 
liūdną žinią, kad Petrą Andre- 

' liūną, Cambridge, Mass., gy
vulių skerdyklų dirbtuvėj, 
elektros pajėga nutrenkė mir
tinai, kovo 9 d., 10 vai. dieną. 
Tai ne vien, kad netikėta, taip 
nelaiminga mirties, jo pačiam 
gražume gyvenimo, vos per 50 
metų amžiaus žmogus sulau
kęs, bet netekome pažangaus, 
pavyzdingo ir labai gero drau
go.

Liūdna ne vien tik jo myli
mai žmonai, bet ir daugybei 
jo draugų ir pažįstamų. Kovo 
12 d., velionio palaikai, kre- 
matorijoj, buvo paversti į pe
lenus .

J. Rainardienė priminė, kad 
reikia sumesti dėl gėlių, tas ir 
buvo padaryta ir gėlės skirta 
nuo ALDLD 2-ros k p.

Taipgi išgirdom pranešimą 
per Kazlauską iš tarptauti
nio koncerto, atsibuvusio va
sario 25 d., Bradford viešbu
tyje, kur septynių tautų jėgos 
programą pildė, ir nuo lietu
vių tą garbingą žygį atliko 
vietinė Harmonijos Grupė, va
dovybėj H. Žukauskaitės. Kon
certo pelnas skirta nuo karo 
nukentėjusiems Europoj. Viso 
įplaukų buvę $1,200, priskai- 
tant sumestas aukas, $318; iš
laidų susidarė virš $400, tai 
pelno apie pusaštuntų šimto 
dol. Koncertas labai įspūdin
gas buvo.

★ ★ ★
LPTK pirm. J. Žekonis at

sišaukia daugiau talkos apdir
bimui ir supakavimui drabu
žių ir čeverykų, nes kovo mė
nesį reikia aptuštinti patalpą, 
išsiunčiant suaukotus daiktus 
ir ant vietos naujai pasiūtus. 
Siuvėjas Buivydas motinų pa
gerbimo vajaus proga pasiu
vęs vaikams 20 naujų žiponė- 
lių pripuolamu laiku. Su pra
džia balandžio mėnesio, per du 
mėnesius, bus bendras vajus 
dėl visų kraštų nuo karo nu
kentėjusių. D. J.

ANGLŲ LAIVYNAS FILI
PINŲ SRITYJE

Japonijos radijas prane
šė, kad jau ir Anglijos ka
ro laivai veikia prieš japo
nus Filipinų srityje.

Sovietai atakuoja yokiečius 
visu Odro upes frontu nuo 
Stettino uosto iki Frankfor- 
to mietso.

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Ligų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
MosČių ir Įsitėmykite nuo Kokių 

Ligų Jos Pagelbsti.
No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—Šita mos
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus 
neturi dantų, kad smegenis nesvei
kos, vartok šitą mostl, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

Kaina—l oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo, šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation, Šita Mostiš Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žąiz? 
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25 
No. 4. M. J. SVILPA’S New Disco
very—Salve for Poison Ivy. Šita 
mostis prašaįina įvairius niežėjimus 
ir nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta A. 
HARTFORD, CONN. 

Vietiniam—413 Putuam SL

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Išsiuntej ai - Pakuoto j ai 
'Mašiną Operatoriai

Lathe Darbininkai
Tool Darytojai ir Tool

Tekintojai
Ir

Įvairūs Kiti Darbai 
100% KARINIS DARBAS 
Kreipkitės 9 A.M. Iki 3 P.M.

Pas

C-O-TWO
Fire Equipment Co

Employment Office 
1124 RAYMOND BOULEVARD 

NEWARK, N. J.
(Casey Jones Bldg.)

Du Blokai Penn Stotis
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Atsineškite Su Savim Šį Skelbimą
(61)

iPAGEUJINIAl KEPĖJAI; 4 VYRAI REI
KALINGI MŪSŲ BALTOSIOS DUONOS 
DEPARTMENTS: PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS ; PROGA IŠMOKTI AMATO ; GE

RA ALGA; DIENINIS DARBAS.
HARRISON BAKING CO., 720 JERSEY ST., 

HARRISON, N. J. HARRISON 6-3375.
< 65)

PADĖJĖJAI
PRIE ANGLINIŲ TROKŲ

Nuolatinis Darbas
JOHN HAWKINS & SON

198 PARK AVE., 
NUTLEY, N. J.

NUTLEY 2-1800
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

(68)

CHAUFFEURS IR DARBININKAI
Geri darbai Manhattan ir Bronx pieno dirb

tuvėje. Kreipkitės j Room 406.
105 HUDSON ST., arti Franklin Street.

N. Y. C.
(68)

VYRAI (Aptarnavimam)
CHAUFFEURS 
MECHANIKAI

AUKŠTOS ALGOS; VIRŠLAIKIAI 
APMOKAMOS VAKACIJOS 

BŪTINA PRAMONĖ
QUEENSBORO FARM PRODUCTS

35-13 41st ST.. L. I. CITY.
2 Blokai Steinway Stotis. 8th Ave. Sub.

(64)

MERGINOS--MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas
AUKŠTAS UŽDARBIS

5 DIENŲ SAVAITE 
Lengvas Darbas.

NORWOOD LAUNDRY
3388 FULTON STREET

BROOKLYN
APPLEGATE 7-8010

Fulton Street Bus — Gatvekariu iki 
Crescent St. B. M. T. Jamaica Li

nijos Stotis Crescent St.
__________(63)

VINGIUOTOJOS— 
LINAVOTOJOS 

DRAPERS—FINISHERS
Darbas dirbtuvėje prie Suknelių. 

Patyrusios. GERA. ALGA. NUOLAT.
VIRŠLAIKIAI.

ROSEWEB FROCKS
1400 BROADWAY, N. Y. 10-tos lubos

(63)

SUPERINTENDENT, Williamsburge, 4 kam
bariai, 29 šeimos, $60 ; 2 kambariai, 
šeimos, $75. Pavienis ar vedęs.

160 South 3rd St., Apt. 7. 3 iki 
EVERGREEN 7-4681.

39 
Kreipkitės 
7 P. M.

(63)

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

BŪTINAS DARBAS

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON,
Kadangi Vilnies red. 

atvyksta su prakalbų 
mūsų valstiją ir * turės

MASS.
V. Andrulis 
maršrutu j 
vieną dieną

liuosą, tad mes bostoniečiai norime 
pasinaudoti ta proga ir praleisti tą 
vakarą draugišku pasikalbėjimu su 
svečiu, 
lins, 
7:30

Visi, kuriems laikas pave- 
ateikite po 376 W. Broadway, 
v. v. kovo 19 d. (63-64)

HARTFORD, CONN.
Prašome įsitėmyti — Waterburis, 

New Britain, New Maven ir kitos 
apylinkės kolonijos — esate prašo
mos nerengti nieko 20 d. geg., 3 v. 
dieną. Liet. Am. Piliečių Kliubas 
turės nepaprastą didelį koncertą, 
pildys geriausi menininkai, taipgi 
bus šokiai prie geros orkestras. Pel
nas nuo šio parengimo eis nupirki
mui drapanų ir kitų dalykų nuo 
karo nukentėjusiems Lietuvos žmo
nėms. Tad yra kiekvieno lietuvio 
pareiga remti šį parengimą. Įsite- 
mykite dieną ir laiką. — J. A. Pil
kauskas. (63-64)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengia šaunų pažmonj, 

1012 Green St., balandžio 8 d., 3 v. 
dieną. Bus puikūs pietai, margučių, 
žuvies, lietuviškai sutaisyta ir kitų 
pamarginimų. Tad kuopos Moterų 
komisija iš anksto prašo kitų orga
nizacijų nieko nerengti tą dieną, bet 
dalyvauti šiame parengime. Tiki
mės, kad mūsų prašymo paklausy
site ir patys dalyvausite. —Moterų 
Kom. (63-64)

EXETER, PA.
šeštadienį, kovo 17 d. įvyks pra

kalbos, Am. Lith. Citizens’ Club, 
Wyoming Ave. (iš lauko kabo di
dele lenta). Kalbės Vincas Andru
lis, Vilnies red. štabo narys, iš Chi
cago, Ill. Pradžia 7:30 v. v. Visus 
kviečia dalyvauti ALDLD 12 Aps. 
Įžanga veltui. (62-63)

BRIDGEPORT, ČON N.
Sekmadienį, kovo 18 d., įvyks 

prakalbos. Kalbės D. M. Šolomskas, 
Laisves redakcijos štabo narys. 
Pradžia 2 vai. dieną, Liet, salėje, 
407 Lafayette St. Įžanga veltui. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
išgirsti svarbias prakalbas. — Ren
gėjai — ALDLD 63 kp. (62-63)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadieni ir sekmadienį, kovo 17 

ir 18 dd. bus rodomas judis su gra
žia koncertine programa. Rodys 
judį ■ iš Sovietų Sąjungos “They Met 
in Moscow.” Bus rusiškos dainos, 
rusiški šokiai. Judis atvaizduos ro
maną meilėje — 
rėš, o jis iš pietų.
vo 17 d., pradžia nuo 7 iki 9 v. 
Kovo 18 d. nuo 2 vai. dieną iki 
vai. vak. —Ą. S. (62-63)

PHIL^ĖLPHIA, PA.
LPT Komiteto susirinkimas, 

priežasties parengimų, susirinkimas 
įvyks šeštadienį, kovo 17 d., 1218 
Wallace St., 8 v. v. Prašome dele
gatų ir bendradarbių dalyvauti, iš
girsti gerų raportų šelpimui Lietu
vos žmonių. — A. J. Smitas.

162-63)

Ji buvo iš šiau- 
Įžanga 62c. Ko- 

v. 
H

Iš

VIRĖJA—DALIAI LAIKO
9 A. M. iki 1 Po Pietų. 

Prie Bar ir Grill 
GERA ALGA. NUOLAT.
LOUIS FREEMAN 
35 SOUTH 3RD ST., 

BROOKLYN.
(MOSKY)

(63)

BERNIUKAI - VYRAI 
TAIPGI VETERANAI

Švariam, linksmam darbui būtinoje pramonėje 
su pokarine ateitim.
Matykite Mr. Petit

BURRY BISCUIT CORP.
963 NEWARK AVE.
ELIZABETH, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių

KREIPKITĖS
MR. W. J. HICKEY

N. Y. DOCK CO.
GALE MONTAGUE ST., 

BROOKLYN, N. Y.
(73)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI.
Puikios aplinkybes.

NUOLATINIS DARBAS SV 
ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ 

Pukiausia Proga.
J. R. WOOD & SONS, INC.

216 E. 45TH ST., N. Y. C.
_____________ _________________________ (63)

MERGINOS

(68)

VYRAI
PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Maža Greenpoint maliavų dirbtuvė.

Būtina karo pramonė 
Nuolatinis Darbas.

CLARONEX PRODUCTS
239 JAVA ST., BROOKLYN.
 (64)

Paprasti Darbininkai
GERA ALGA; GEROS 

VALANDOS

ABELNAM FABRIKO DARBUI
1-MI IR 2-RI ŠIFTAI

KREIPKITĖS

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, kovo 18 d., 11 v. 
ryto, 3014 Yemans St. Visi nariai 
būkite laiku, nes yra svarbių reika
lų aptarti. —-Sekfr- (62-63)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUS£ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA
RAILROAD

4

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(65)

SUPERINTENDENT, Flatbush, 35 šeimos. 
$100, 3 kambariai, iiirmos lubos. Vyras gali 

dirbti kitur. Skambinkite po 7:30 P.M. 
INGERSOLL 2-5868.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

(63)

VYRAI—MOTERYS 
BERNIUKAI—MERGINOS

Reikalingi dirbti Long Island City spaustuvėj. 
PATYRIMAS NĖRA BŪTINAS 
Švarios, linksmos darini sąlygos.

Seniai įsteigta kompanija.
Puikiausia proga pakilimui ir pastovus 

darbas.
Reikalingas įrodymas Amerikos Pilietybės

ŠAUKITE IRONSIDES 6-3800 
MISS KLEBING.

Ar rašykite: Lithuanian Box 302K
20 West 43rd St., N. Y. City. 

_______________________________________(64)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Kovo 18 d., Liet. Salėje, 29 En
dicott St., Aido Choras rengia parę. 
Kadangi aidiečiai rengia specialiu! 
tikslui, tai pasimoję vjską priruoš
ti ir širdingai visus atsilankiusius 
pamylėti. Specialistė virėja drg. 
Gcrbutavičienė sutiko būti gaspa- 
dine šiame parengime, jos patyri
mas šiame amate nepavaduojamas. 
Kviečiame visus dalyvauti. Pradžia 
5 v. v. — Aidas. (62-63)

MONTELLO, MASS.
Lietuvai P. Teikimo Komitetas 

rengia silkių vakarienę; bus ir šo
kiai prie geros orkestras. Liet. 
Taut. Namo salėje. Kovo 17 d., va
kare. Įžanga 75c. Kviečia Kom.

(62-63)

PHILADELPHIA, PA.
House Party, įvyks kovo 18 d., 

226 Morris St., pradžia 2 vai. dieną. 
Kviečiame dalyvauti. (62-63) 

garpnerTmass.
Lietuvių Moterų Kliubas rengia 

vakarienę, kovo 17 d., 255 Main 
St., paminėjimui pasaulio darbinin
kių moterų dienos. Pelnas nuo šios 
vakarienes bus skiriamas Lietuvos 
žmonėms, kviečiame visus dalyvau
ti. — Rengėjos. (62-63)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia x draugišką parengimą 
kovo 18 d., 155 Hungerford Street. 
Pradžia 2:30 dieną. Įžanga su tak
sais 50e. Bus gera orkestrą; skanių 
užkandžių ir gėrimų. Visi nariai ir 
pašaliniai jkviečiami dalyvauti ir pą- 
remti šią Draugiją. Nariai, kurie 
nedalyvaus, turės vistiek pasimokėti 
įžangą. — J. Kazlauskas, rašt.

(62-63)

Gregg’s
Brass Foundry

259 Bertrand Ave.
Perth Amboy, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(63)

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA

PAGELBINIAI VYRAI
1 Dienom ir 1 Naktim.
80c į Valandą Pradžiai 

NUOLAT DABAR IR PO KARO.
Gera Proga Tinkamam Vyrai

J. R. WOOD & SONS, Ine.
226 East 45th St., N. Y. C.

(64)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

Ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

(63)

BUFFERS
PATYRĘ

PEČKURYS
LAISNIUOTAS

Įrankių Dėžių Prižiūrėtojas
MES IŠMOKYSIME

Pyrene Mfg. Co.
560 BELMONT AVE. 

NEWARK 8, N. J.
Free Employment Office 

Įėjimas iš
230 RIDGEWOOD AVE.

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

(68)

BERNIUKAI 
16 metų amžiaus ir viršaus 
ABELNAS FABRIKO

DARBAS 
Kreipkitės 

AMERICAN CAN CO
Delaware Ave. & Palmer St. 

PHILADELPHIA, PA.
(6^

APARTMENT TO RENT

PASIRENDAVOJA KELETAS 4 
KAMBARIU APARTMENTAI 
KAINA $17 I MĖNESI. PRIE 

301 WALLABOUT STREET, ARTI 
BROADWAY & THROOP AVE.. 

BROOKLYN.
(64)

(65)

TYPISTĖ
JAUNA 

Linksmos Darbo Sąlygos
Bonai Prisideda Prie Algos!

PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA
47-tos Lubos

(X)

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Mokines Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS

Būtinoj Pramonėj
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY
Delaware Ave. & Palmer Str.,

PHILADELPHIA, PA.
(65)

MOTERIS VALYTOJA. 55c I VALANDĄ. 
VAKARAIS. MATYKITE 

SUPERINTENDENT. 233 BROADWAY. 
(63)

&

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
PAGELBĖJIMUI PRIE RAŠOMŲJŲ ME
DŽIAGŲ SANDĖLIO PALAIKYTI ŠVARA. 
ATKILNOJIMUI FILE BOXES IR T.T.

NACIJONALINĖ IŠTAIGA 
BOTINA PRAMONĖ

VIETA GREENPOINT. BROOKLYN.

ALGA $142.50 Į MĖNESĮ
5% DIENOS. 2 SAVAITĖS VAKACIJU 

PRANEŠKITE VISKĄ SMULKMENIŠKAI.
AMŽIŲ. DRA1TO STATUS, 

PATYRIMĄ IR T.T.
RAŠYKITE: LITHUANIAN. BOX 302M 

20 WEST 43RD ST.. N. Y. CITY.
(65)

LEDO TRAUKINAI IR 
BOXMANAI
Nuolatinis darbas. 

GERA ALGA.

DIETZ ICE CO.
FRESH POND ROAD 

& MYRTLE AVE. 
RIDGEWOOD, L. I.

(67)

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Kreipkitės
WOBURN CHEMICAL 

CORP. (N. J.)
1200 HARRISON AVE. 

HARRISON, N. J. 
Reikalaujama atliekamuqw purei ikiiuo.

(68)
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P. Juškevičiaus Šapoje 

Parėmėm Raudonąjį 
Kryžių

Visi į Laisvės Bazarą 
Penktadienį!

Stasys Padegimas Vėl 
Iškeliavo į Karo 

Frontus

1 !• T> A ■ ■ I stogų ir paskiau ėjo kariškasSkandalinga Padėtis Atrasta I pareigas suum island. Ta y 1 • • • Į IB'oga Petras atlankydavo ir
Brooklyno Kolegijoj li<,tuvi’-' svarbi,»y pra‘

Linkime Petrui sėkmingos 
tarnybos ir laimingo sugrįži
mo pas laukiančius saviškius, 
sugrįžimo jau priešus visiškai 
pergalėj us, 
laikams.

prezidentas turėtų būti labai 
patenkintas, kad neteisybė at
rasta. Bet jis pyksta, kam ty
rinėjama. Kalbėdamas Wo
men’s City Club pokilyje, vieš
butyje New Weston, pereitą

Mūsų šapos Čermanui Frank 
Reinhardt’ui pasidarbavus, ša
pos darbininkai ir savininkai 
kartu sudėjome $40.80 aukų 
Raudonajam Kryžiui. Dauge
lis įstojo nariais, pasimokėda- 
mi po $1 ar daugiau. Jiems 
čermanas parūpino narių kor
tas ir langui ženklelius. Auka
vusiems po mažiau visiems iš
duoti tik atlapo ženkleliai, 
kaip kad duodama šiemet ir 
rinkliavose po namus.

šapos savininkai, Petras 
Juškevičius, Jonas Patapas ir 
Vincas Duoba, taipgi koope
ravo su darbininkais, kiekvie
nas prisidėjo su auka. Aukos 
priduota per 85-tą Precinktą, 
kuriame randasi ACWA lietu
vių 54-to skyriaus centras.

D-kas.

Bazaro Atidarymo Vakarą Girdėsime Aido Choro Dainas ir 
Bus Proga Pamatyti Visas Gražias, iš Anksto Suplaukusias 

Dovanas, Taipgi Šauniai Pabaliavoti
Dienraščio Laisvės bazaras 

prasideda jau šio penktadie
nio vakarą, kovo 16-tą ir tę
sis per 17-tą ir 18-tą kovo.

Bazaro atidarymo vakarą, 
penktadienį, dainuos Aido 
Choras, brooklynietis, vadovy
bėje savo mokytojos Aldonos 
Anderson (Žilinskaitės). O 
sekmadienį, užbaigtuvėm, dai
nuos choras Pirmyn iš Great 
Neck, vadovaujamas Almos 
Kasmočiutes.

Bazaro pradžia ir vaišės 
penktadienį nuo 5 vai. po 
piet. šokiai nuo 8. įžanga tik 
25c.

Kviečiame visus atsilankyti, 
prašome anksti atvykti, kad 
užtektų laiko viskam pirm 12- 
tos valandos, nes 12-tą turi 
būti ne tik biznis užbaigtas, 
bet ir šviesos užgesinamos.

Iki pasimtaymo bazaro ati
daryme kovo 16-tos vakarą, 
Grand Paradise salėj, 318 
Grand St., Brooklyne.

Stanley Padegimas 
atgal kariškon tarnybon 
gok o pasisvečiavimo pas mo
tiną, brooklynietę žigaitienę.

Stasys išėjo kariškon tarny
bon pačioje pradžioje karo ir 
ilgą laiką išbuvo užjūryje pir
muoju tenai išvykimu. Tarna
vo Pači f i k e. Aplankė daugelį 
kraštų ir salų, ant jų gyveno 
ir sunkiai kovojo. Motina susi
rūpinusi, kad grįžo sumenkė
jęs ir senstelėjęs, nors 
m i yra d ai’ jaunuolis 
niekad jai nesiskundė 
mais.

Karas — ne juokai,
duotų tėvai ir patys kariškiai 
už laimėjimą karo anksčiau 
nors viena diena!

Į kuriuos frontus išvyko, 
tarpu tebebuvo nežinom.a

Padegimas vaikystėje
lankęs Ateities žiedo vaikų 
mokyklėlę ir visuomet atsime
na savo vaikystės draugus. 
Buvusiai savo mokytojai Lili
jai Belte (Kavaliauskaitei) ir 
draugams buvusiems moki
niams atsiunčia linkėjimus per 
savo motiną ir dienraštį Lais
vę, jeigu pats negali suspėti 
visus asmeniškai pamatyti.

Sėkmingai kariauti ir lai
mingai sugrįžti linkime jau
nam kovotojui. D-ė.

grjzo 
po il-

am žiu- 
ir nors 
su n k u-

Ko ne

Jankeliūnas Jau Leite
nantas Laivyne

Lt. (j.g.) Daniel Jankelunas

Leitenanto Danieliaus Jan
keliūno dėdė Vincas (brook- 
lynietis) mums suteikė iškar
pą iš Bergen Evening Record, 
Bergen, N. J. To laikraščio ko
vo 7-tos laidoj, apie leitenan-, 
tą rašo: ;

“Jankelunas Daniel T., sū-j 
nūs Mr. ir Mrs. Andrew Jan-1 
kelunų, gyvenančių 308 Bou-! 
levard, New Milford, tapo pa
keltas į leitenantus, jaunesnio
jo laipsnio.

Buvo Sportininkų Lavintoju
“Leitenantas Dan. Jankelu

nas, U.S.N.R., baigė Hacken
sack vidurinę mokyklą ir Pa- 
tersono Mokytojų Kolegiją, 
kur jis veikė kaipo direktorius 
atletikos ir lavintojas (coach) 
beisbolės tymo. Laivyno Re
zervai! įstojo neužilgo po už
baigimo kolegijos 1942 metais 
ir midshipmanu mokinosi Co
lumbus Universiteto Midship
man’s Mokykloje,, kur jis 
vo ensign laipsnį 1943 m.

“Leitenantas Jankelunas 
vo užjūrinėje tarnyboje 
pastaruosius 16 mėnesių
šiuo tarpu randasi Naujojoj 
Guinejoj. Kalėdų šventes jis 
praleido Brisbane ir Sidney, 
Australijoj...”

ga-

bu- 
per

ir

Yaltos Konferencijos Žygiai 
— Vyriausia Tema Sėkmin

gose L. L. D. Prakalbose

tu o

yra

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mos kuopos prakalbos, 
surengtos kovo 13-tos vakarą, 
Piliečių Kliubo salėj, visapu
siškai buvo sėkmingos. Jose 
gana plačiai diskusuota Yaltos 
konferencijoj Trijų Didžiųjų 
atsiekimai sąryšyje su laimėji
mu karo ir taikos, sąryšyje su 
mažų tautų, tame skaičiuje ir 
Lietuvos, klausimu.

Mitinge taipgi sukelta gra
žios paramos Lietuvių Litera
tūros Centraliniam Archyvui 
ir gauta naujų narių į Litera
tūros Draugiją.

A. Bimba, pirmasis vakaro 
kalbėtojas, Literatūros Drau
gijos pirmininkas, trumpos 
prakalbos didžiąją dalį pra
leido aiškinimui unijų nestrei- 
kavimo politikos, kadangi šis 
klausimas dabar laikomas vie
nu iš svarbiausių patiems, uni- 
jistams ii- visam kraštui, vi
sam karo laimėjimo reikalui. 
Kalbėtojo išvada: unijų liuos- 
noris pasisakymas nestreikuo
ti karo laiku yra teisingas. 
Aišku, kad darbo žmonėms 
yra daroma skriaudų, kaip 
kad ir visuomet buvo, bet 
prieš jas šiuo tarpu turi būti 
kovojama kitais būdais, ne su
laikymu darbo.
~ Bimba taipgi nušvietė kai 
kuriuos Lietuvos rėmimo rei
kalus. Nurodė svarbą būti or-: 
ganizuotais ir ypatingai dabar 
stoti į Lietuvių Literatūros 
Draugiją. Rabino remti savo 
spaudą ir visą demokratinį ju
dėjimą. Ir atsišaukė paremti 
Lietuvių Literatūros Centrali- 
nio Archyvo įsteigimą.

Pertraukoj, renkant tam 
tikslui ir lėšoms padengti au
kas, surinkta $91.86.

Vincas 
Chicagos, 
d aktorių, 
siradimo

Andrulis, svečias iš 
vienas Vilnies re- 

priminė fašizmo at- 
priežastis ir demo-

EV. 4-7345 Lie. by Board of Health

EXTERMINATING
416 So. 5th Street Brooklyn, N. Y.

COMPANY

Specializuojamės naikinimu brudo ir pelių. Pasimatykite su 
mumis dėl vargų nuo blakių. 

Skysčius parduodame ir
IŠNAIKINAME 

ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitok) brudą.

mažais kiekiais. 
APTARNAUJAME

NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS
Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 

1 BLUE RIBBON EXTERMINATORS.
Dieną ir Naktį Patarnavimas. Visas Darbas Guarantuotas.

Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

kratijų, ypatingai didžiųjų va
dų, aiškų pasisukimą į stipri
nimą demokratijos ir visišką 
sunaikinimą fašizmo ne tiktai 
karo fronte, bet ir visame po
litiškame gyvenime, kad už
tikrinti taiką ateičiai.

Tas demokratijų, frontas 
prieš fašizmą, sakė kalbėto
jas, ypatingai sucementuotas 
Yaltos konferencijoje. Ten, 
kaip sakė mūsų prezidentas, 
prieita ne tik prie bendro su
sitarimo, bet ir prie bendros 
minties. Pavyzdžiams, jis nu
rodė buvusias padėtis, vėliau
sius posūkius Jugoslavijoj, 
Belgijoj, Graikijoj, Rumuni
joj, išsprendimą Lenkijos 
klausimo. Peržvelgė ir Lietu
vos reikalus. Jis taipgi ragino 
mus būti organizuotais ir pri
minė, kad chicagiečiai nepasi
duos mums gavime narių į Li
teratūros Draugiją. Taipgi 
kvietė tapti skaitytojais ar rė
mėjais dienraščio Vilnies, ku
ri šiemet mini savo gyvavimo 
25-tą sukaktį.

Andrulio kalbos publika iš
klausė susidomėjusiai ir, pro
tarpiais, labai smagiai. Jisai 
yra vienas iš nedaugelio tų, 
kuris savo kalboje gali pasa
kyti šposelių, palyginimų, tei
kiančių smagumo klausyto
jams ir visuomet nemalonių 
f asistuojantiems ponams ir be- 
sitaikstantiems prie tų valdo
vų be krašto.

A. Gilmanas, mūsiškio 2-ro 
Literatūros Draugijos apskri
čio pirmininkas, pirm baigian
tis susirinkimui atsišaukė į 
LLD narius pasidarbuoti gavi
mui nors vieno nario. Tuomi, 
sakė jis, mes sukirsime chica- 
gietį, LLD 1-mą apskritį. Kvie
tė dar nesančius draugijos na
riais, be atidėliojimo įstoti.

Vakarui pirmininkavo D. 
M. šolomskas, LLD sekreto
rius. Jis atidaromojoj trum
poj kalboj taipgi priminė svar
bą tos draugijos ir kvietė jon 
stoti. Atsišaukimai nebuvo vl- 
tūs. šiame susirinkime įstojo 
5 nauji nariai ir keli kiti pasi
žadėjo įstoti vėliau. O iš karto 
apžvelgus publiką atrodė, jog 
čia susirinkę visi esantieji na
riais 
seni 
kiai 
sijų : 
gose.

Publikos atsilankė patenki
nančiai, atsižvelgiant į darbo 
vakarą ir daugeliui būsimas 3 
dienas darbo Laisvės bazare.
Aukojo Archyvo Fondui ir 

Lėšoms Padengti
Po $5 : Juozas Weiss ir Pe

tras Kapickas. B. Kramer $3.
Po $2: V. Urbonas, P. 

raška, M. Kraujalis, J. 
Thomson.

Po $1: J, Balčiūnas, A.

jau nuo seno, didžiuma 
draugijos prieteliai, tan- 
matomi draugijos disku- 
susirinkimuose ir pramo-

W.

USED FAT WORKS HERE'/

M
One pound of used fat makes 
enough synthetic, rubber for 1.7 
automobile tires. Save and turn in 
every drop. It’s vitally needed.

dinas, A. Jančiauskas, C. Kai
rys, R. ir E. Mizarai, A. Jan
kauskas, J. Litvinas, J. Gužas, 
L. Gavrilovič, L. Jakštys, A. 
Rudis, P. Simėnienė, V. Čepu
lis, V. Senkevičius, V. Tauras,
V. Rudaitis, J. Siurba, J. Ga- 
siunas, P. Vaznys, K. Balčiū
nas, G. Wareson, A. Briedis,
W. Lukminas, A. Prankaitie- 
nė, S. Sasna.

Po $1: V. Kartonas, E. Gra- 
nickienė, M. Janulevičienė, E. 
Stupurienė, M. Kulikienė, K. 
Petrikienė, J. Vinikaitis, V. 
Kazlauskas, M. Dobinis, J. Ru- 
šinskas, A. Pūtis, P. Petraitis, 
J. M. Purvėnienė, B. Bunkus, 
A. Navikas, K. Sungaila, K. 
Jakštys, Petkevičius, 
manas.

Po $1: C. Bender, 
son, E. Yumplot, A.
S. Rimša, S. Poškaitis, M. Re- 
pinskienė, D. M. šolomskas, 
A. Bimba, S. Petkienė, P. Ba- 
barskas, M. Sapiega, N. Kisie
lius, M. Norbutas, M. Klimas.

Po 50c: P. Buknys, Malčius, 
P. šolomskas, U. Sinkevičienė, 
J. Rimavičius, Z. Gailiunas, J. 
Čėsna, J. Urbonas. H. Andriuš- 
kevičiene 25c Su smulkesnė
mis aukomis surinkta viso 
$91.86. Vakaro rengėjai dė
kingi visiems pąrėmusiems jų 
darbą ir archyvo fondą.*

Rep.

M. Wil- 
Jusonas,

J

Gu-

Jau tūlas Jaikas, kai Brook
lyn e girdėjosi tarp sportinin
kų nepasitenkinimai ir tarp 
sportininkų draugų išmetinėji
mai, kad Brooklyno Kolegijos 
besketbolės tymas nesąs tik
ras tymas. ‘ 
slypi nešvari kyšininkystė ir I būk perdaug kreipiama “do- 
kitkas neleistino. ■ mės į vyruką, kuris melavo,

Kada tos kalbos iš miglučių : melavo ir melavo ir ; 
pradėjo išsivystyti į juodus į kelis persidirbusius profeso- 
debesis ant Brooklyno padan-' rius.” 
ges, visi stebėjosi, dėl ko tos j 
kolegijos 
D. Gideonse tyli, 
biąsis liberalu 
puolimu visko pažangaus, tų‘ 
debesių tebebando nematyti.
Jis po senovei tebešūkavo 
prieš progresyvius žmones ir 
jų, veiksmus. O gal tuomi ban
dė nukreipti žmonių akis nuo 
to, kas dėjosi jo paties pasto
gėje.

Pagaliau, visas dalykas pra
dėjo vystytis į audrą. Pado
raus sporto šalininkai užsispy
rė netylėti. Na, ir visas daly
kas pasiekė distrikto prokuro
ro raštinę ir teismabutį. Teis
mo keliu pašaukti įtartieji 
liudyti. Daėjo iki iššaukimo ir 
Brooklyno Kolegijos viršinin
ko (dean) Frederick W. Ma
roney, kolegijos prezidento 
Gideonse padėjėjo (asistento).

Suktybė, tyrinėjama prie 
teisėjo Samuel S. Leibowitz, 
trumpoj sutraukoj, iki šiol yra 
išsiaiškinus sekamai:

Kad Larry Pearlstein, kole
gijos tymo narys, buvo įveltas 
į kyšininkystę.

Kad Pearlstein visai nebū
damas kolegijos studentu tu
rėjo kolegijos viršininkų palai
minimą skelbtis atstovaujan
čiu kolegiją ir užimti tikrų, 
teisėtų studentų vietą sporte, 
kurį jaunimas taip brangina.

Kad per ištisus metus kole
gijos viršininkai “nesuspėjo” 
patirti, ar Pearlstein buvo stu
dentu kolegijoj (jisai 1944 me
tų vasario mėnesį kreipęsis į 
mokyklos Veteranų Tarybą 
leisti jam įeiti į kolegijos ty
mą).

Kad, pagaliau, skandalui jau 
įkaitus, Maroney patikrinęs 
rekordus, bet “neradęs” Pearl- 
steino, kaipo studento rekor
dų anketos. Jis raportavęs pa
čiam kolegijos prezidentui Gi
deonse, bet tas pataręs tylėti. 
Tai buvo šių, metų .vasario 2- 
rą. Tačiau visuomenei tie da
lykai buvo pasakyti tiktai ko
vo 13-tą, teisėjui griežtai klau
sinėjant.

Po to visko, rodos, kolegijos

.7 v J 9 * i

Kad už viršenybės! antradienį Gideonse išsireiškė,;

visiems
R.

Paskutines Taksų Die- 
apgavo nos Sutraukė į Raštines

Tai tas pats Gideonse, kurioj 
prezidentas Harry vadovaujama Freedom House j 

Jisai skel- pereitą pirmadienį atmetė Ko- 
ir paskilbęsi munistų Politinės 

$5,000 auką Willkie 
Bild ingo fondui.

Daug Svieto

Sąjungos
Memorial

Peter Pross Išvyko 
Užjūrin

sėPeter Pross-Prasauskas, 
nūs Antaninos ir Petro Pra- 
sauskų, antru kartu išvyko už
jūriu karo pareigosna.

Petras buvo vienu iš pirmų
jų išvykusių užjūriu ir daly
vavusių pirmuosiuose ameri
kiečių armijų veiksmuose prieš 
fašistus. Jisai buvo sužeistas 
Afrikos mūšiuose ir ilgokai gy
dėsi. 1944 metų kovo mėnesį 
buvo parvykęs pas tėvus ato-

Kovo 15-tos pusiaunakčiui, 
taksų mokėjimo rubežiui arti
nantis, minios paskutinėm die
nom mokančių taksus užplūdo 
visas keturias mieste esančias 
Collector’s of Internal Reve
nue raštines. O paskutinę die
ną, 15-tą, buvo pasiruošta lai
kyti ir dviejose dešimtyse paš
to stočių taksams priimti lan
gučius atdarais iki pusiaunak
čio.

Tačiau mokančių taksus as
meniškai skaičiai šiemet ne to
kie buvę dideli, kaip buvo 
pereitais metais. Menama, kad 
laiškais siuntimą taksų paaks-, 
tino palengvinta forma. Netu
rintiems kitų įplaukų, kaip tik 
algą ir uždirbantiems ne dau
giau penkių tūkstančių dole
rių per metus užteko išpildyti 
ir pasiųsti nuo darbdavio gau
tą “withholding receipt.”

ts- LITUANICA SQUARE “®8 
RESTAURANT 

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS .

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktj apart sekmadienių.
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVICnjS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VAL ANDOS:

SHOP 
Savininkas
Kaimus
Avenue

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN C. N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAIGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’U’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su GI vi ai s.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDH

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

*

Wd'.HU

belaukiant.
laikrodžių

Persodlnam Deimantus jums
Turime ekspertus taisymui

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,
Jules, Jurgensen.

VERi-THIN RYTHM... 17-Uwl Pr.cbio.
movement Smartly ityled yellow

. $3171

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.




