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—Tai buvo praeitų metų 
gruodžio mėnesio viduryje. 
Mano sūnus Jonas vieną rytą 
klausia mūs, ar mes girdėjo
me apie dr. Joną Šliupą. Pa-j 
sakėme jam, jog labai gerai' 
esame apie jį girdėję ii- žino
me, kas jis. Tuomet sūnus pa
pasakojo, kad jis vakar vaka-i 
re klausėsi radijo žinių iš Eu-! 
ropos (per Short Waves) ir 
girdėjo lietuvišką programą, 
transliuojamą iš Berlyno. Kai-, 
bėtojas (lietuviškai) aiškino,! 
jog Berlyne mirė dr. Jonas 
Šliupas, šliupas buvo parašęs 
kalbą ir ją skaitydamas mirė. 
Aš tuojau norėjau — tęsė 
žvingilienė — jums telefonuo- 
ti arba parašyti, pranešant, 
kas atsitiko su dr. Jonu šliu
pu. Bet vaikai patarė to ne
daryti, nes žinia buvo iš Ber
lyno ir dėl to neapsimoka iš

publi-priešo gautas žinias 
kunti. . .

Jonas
— jis

negi
Bėr
iais

kaip dr. 
trys gali-

Kaip matome, dr.
Šliupas mirė Berlyne, 
mirė praeitų metų gruodžio 
mėnesio viduryje. Jis mirė 
skaitydamas savo parašytą
ją kalbą, kuri, be abejo, buvo 
parašyta pagal Goebbelso di
rektyvas, nes kitokio's iš 
lyno kalbos naciai 
transliuoti.

Kyla klausimas: 
šliupas mirė? Yra 
mybės:

(1) Jis galėjo būti j Berly
ną nacių išgabentas, ten pri
verstas parašyti naciško turi
nio kalbą ir ja beskaitant, iš 
susirūpinimo, numirti.

(2) Jis galėjo savanoriškai 
stoti’ talkon hitlerininkams ir 
beskaitant, naturališkai nu
mirti.

(3) Jis galėjo būti užmuš
tas amerikiečių arba anglų 
oro bombomis.

Be abejo, tas viskas paaiš
kės savo laiku ir mes negali
me dabar daryti išvadų, iki 
negausime tikrų žinių.

dabar 
Jonas 
o ne

Bet vienas dalykas 
jau yra aiškus: d r.
šliupas mirė Berlyne, 
kur nors “arti Šveicarijos,”
kaip paskelbė lietuviškoji fa
šistų spauda.

Matyt, lietuviškieji hitleri
ninkai Amerikoje turi apie dr. 
Šliupo mirtį pilnesnių davinių, 
bet jų neskelbia, gal būt ne
drįsta skelbti.

Mes jau minėjome, kad 
Amerikos lietuviškieji fašistai 
palaiko gan tamprius ryšius su 
savo bičiuliais Vokietijoje. Jie
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JANKIAI SUĖMĖ 24,000 IŠ APSUPAMŲ 30,000 VOKIEČIŲ
Sovietai Suveržė Visai
Siauram Ruože Nacius

Ties Karaliaučium
London, kovo 20. — Tre

čioji Baltarusijos armija ir 
raudonieji lakūnai urmu 
naikina apsuptus vokiečius 
į pietų vakarus nuo Kara
liaučiaus. Naciai ten pris
pirti prie jūros įlankos 
kranto siaurame ruože, vi
so apie 20 amerikinių mylių 
ilgio ir 5 iki 6 pločio. Rau
donarmiečiai per dieną už
ėmė daugiau kaip 30 gyve
namųjų vietovių — Vind- 
kaimį, Kvilyčius, Naumiškį, 
Galingėnus, Žagrius, Šilgė- 
nus Birkenau ir kt. Žagrė- 
nai yra už dviejų mylių 
nuo Braunsbergo miesto, 
geležinkelio ir plentų cent
ro, pietiniai vakariniame 
šio ruožo gale, o Birkenau 
už trijų mylių į pietus nuo 
Heilingenbeil, vieškelių ir
geležinkelio mazgo, viduri- šų transporto laivus, 
neje ruožo dalyje. 21,000 tonų.

Per 24 valandas sovieti
niai kariai tūkstančius ap
suptų priešų nukovė ir 2,- 
138 suėmė; tuo pačiu laiku 
jie pagrobė 47 vokiečių tan
kus ir motorines patran
kas, 236 įvairias kitas pat
rankas, 57 minosvaidžius, 
350 kulkosvaidžių, 530 tro- 
kų ir automobilių, 59 gele
žinkelio garvežius, 550 va
gonų ir 50 sandėlių įvairių 
karinių reikmenų.

Maskva. — Sovietinės jė
gos kovo 18 d. visuose fron
tuose sudaužė bei sunkiai 
apšlubino 126 vokiečių tan
kus ir motorines patran
kas, nušovė 117 nacių lėk
tuvų, o Baltijos Jūroje nu
skandino dar keturis prie- 

viso

Maršalo Tito Sūnus, Telikęs Tik Vienas
Sovietų Oficierius, 

Išskrido pas Tėvą Dirbtino Žibalo Fa
brikas Naciam

8,000 Lėktuvą per 
Dieną Triuškino 

Vokietiją
London, kovo 20. — Be- ir karinius traukinius arti 

veik 8,000 Amerikos ir An- Muensterio. 
glijos bombanešių ir kitų 
lėktuvų vakar naikino kari
nius nacių miestus, fabri
kus, tiltus ir kitus taikinius 
Vokietijoje. A r t e sniame 
frontui ruože jie, tarp kit
ko, sunaikino 4,292 vokie-

Amerikos bombanešiai 
triuškino vokiečių rakieti- 
niu lėktuvu fabrikus Bau- 
menheime, Neuberge ir 
Leipheime; sprogdino įvai
rius pramonės pastatus Je
noj, Leipzige, Plauene; ar

čių trokų, tankų, automobi-idė geležinkelius Municho 
lių ir vežimų ir suardė ge-j srityje, Brenner tarpkalnė- 
ležinkelius bei plentus 157- i je ir dar neišvaduotoje Ju- 
se vietose. ! goslavijos dalyje.

Negrįžo 25 Amerikos 
Anglų lakūnai ypač bom- bombanešiai, o amerikie- 

bardavo geležinkelių til- čiai sunaikino bent 39 na
tris Arnsberge ir Bilefelde cių lėktuvus.

SUOMIŲ SEIMO RINKI
MUOSE DEMOKRATINĖS 
JĖGOS ŽYMIAI PAKILO

Dvi Amerikiečių Armijos 
Gręsia Netrukus Apsupt dar 
Desetkus Tūkstančių Nacių
Paryžius, kovo 20. — Ge

nerolo Pattono komanduo
jama, Trečioji Amerikos 
armija, maršuodama į pie
tus, o 7-ji amerikiečių ar
mija, gen. Patch’o koman
doj, grumdamasi iš pietų į 
žiemius, gali bile laiku su-, 
sijungti ir taip visiškai ap
supti tuzinus tūkstančių 
nacių Saar srityje ir Pala
tinate, vakarinėje Rheino 
upės pusėje. Neoficialiai 
pranešimai teigė, kad šios 
dvi armijos jau susijungu
sios. Bet oficialė žinia kiek 
pirmiau pranešė,
mažiau kaip 25 myl. iki jų 
susijungimo.

Iš buvusių 80,000 nacių 
I tame Rheino-Moselle-Saar 
upių trikampyje generolo 
Pattono kariai per septy
nias dienas jau suėmė 20,- 
000 vokiečių kareivių ir o-

ficierių bei sunkiai sužeidė 
25,000 priešų. Tuo tarpu 
gen. Patcho kariuomene su
ėmė 4,000 hitlerininkų.

Trečioji amerikiečių ar
mija dasigrūmė iki |9 mylių 
nuo stambaus Mainz miesto 
ir 4 myl. nuo nacių tvirto
vės Kaiserslauterno. Ši ar
mija per dieną paėmė 45 
miestus, miestelius bei kai- . 
mus.

Generolo Hodges Pirmoji 
Amerikos armija, rytinia
me Rheino upės šone ties 
Remagenu, padidino savo

jog tėra j prietikę iki 19 ir pusės my
lių ilgio ir 8 mylių pločio; 
užėmė dar vieną vokiečių 
lėktuvų aikštę ir pasiekė 
.punktus už pustrečios my
lios antrapus šešiaeilio ka
rinio plento, einančio į 
pramoningiausią Ruhr sri
tį ir į Berlyną.

Maskva. — Raudonosios 
Armijos leitenantas Žarko 
Broz, jugoslavų liaudies ar
mijos vado maršalo Tito- 
Broz sūnus, išskrido aplan
kyt savo tėvą Belgrade, Ju
goslavijos sostinėje. Už žy
gius kovoj prieš vokiečius 
jis apdovanotas Sovietų Są
jungos Herojaus titulu, 
aukščiausiu garbės ženklu, 
Mūšyje dėl Možaisko jis ne
teko dešiniosios rankos ga
lo, bet tebėra veiklioje 
Raudonosios Armijos tar
nyboje.

Jis pirmiau vadinosi 
slaptvardžiu Popovič, ’ kad 
vokiečiai nesužinotų, jog jis 
yra maršalo Tito sūnus. 
Kartą jis su dviem raudon- 
miečiais suėmė 14 nacių už 
vokiečių fronto linijos ir

London. — Vienas aukš
tas Anglijos karininkas 
tvirtino, kad talkininkų la
kūnai sunaikino jau 19 iš 
20 buvusių dirbtinio žibalo 
ir gazolino fabrikų Vokie
tijoje.

Neoficialiai švedų prane
šimai teigia, kad paskuti
niu žygiu prieš Berlyną a- 
amerikiniai bombanešiai 
visiškai nušlavė didžiąją 
Schlesicher geležinkelių sto
tį ir, girdi, užmušė 25,000 
berlyniečių.

Helsinki.
(Finliandijos) seimo rinki
muose turėjo žymių laimė
jimų Demokratinė Žmonių 
Sąjunga, susidedanti iš ko
munistų, smulkiųjų ūkinin
kų ir socialistų, einančių 
prieš oficialę Socialdemok
ratų Partiją. Su Demokra
tine Žmonių Sąjunga stoja 
ir vadinama šešių grupė. 
Dešiniosios (konservatų) 
partijos dabar turės 97 sa
vo atstovus seime, kur viso 
yra 200 atstovų.

Pagal dar nepilnus skait
menis, Demokratinė žmo
nių Sąjunga gavo 358,988 
balsus ir laimėjo 51 vietą 
seime. Prieš-soviętiniai so
cialdemokratai gavo 368,- 
201 balsą ir pravedė seiman 
52 savo atstovus, taigi 33 
mažiau, negu jie turėjo

Suomijos]praeitame seime.
Keturios senosios nepa- 

žangios partijos po šių rin
kimų sekamai stovi Suomi
jos seime: Stambesnieji že
mės savininkai turės 46 
vietas, nustojo 11; konser* 
vatai atstovų turės 28, 
trims prisidėjus dabarti
niuose rinkimuose; švedų 
partija, netekus dviejų vie
tų, turės 16; liberalų bus 
7, kaip ir praeitame seime.

Rinkimuose dalyvavo a- 
pie 1,800,000 piliečių.

Demokratinė Sąjunga sa
vo rinkimų programoje, 
tarp kitko, kėlė šiuos reika
lavimus : pilnai įvykdyt 
pertaikos sąlygas su Sovie
tais; greitai apsivalyt nuo 
fašistinių elementų ir pil
nai dalyvaut kare prieš Vo
kietiją.

Amerikiečiai Pleški
no Kūrę ir Kobę, Ja

ponijos Centrus

Byrnes Šaukia Mies
tus Laikyt Uždaras

Smukles po 12 Naktį

tuos ryšius. palaiko vyriausiai pervarė juos į Sovietų pu-
per Šveicariją, Portugaliją ir 
Švediją.

Pagal gautąsias iš Vokieti
jos direktyvas, jie čia derina 
savo veiklą ir nustato “politi-

Smetonukas, pav., šiandien 
prisimygęs reikalauja skelbti 
Tarybų Sąjungai karą !

sę kaip belaisvius. Jie iš
pjaustė sagas iš tų nacių 
kelinių ir nupjovė diržų 
saktis; tad naciai, turėda
mi laikyt kelines, negalėjo 
rankų vartot prieš savo su- 
ėmėjus.

Kolombijos Kongresan Iš
rinkti 5 Komunistai

AMERIKIEČIAI IMA 
DAR VIENĄ FILI

PINŲ SALĄ

DAR NĖRA TIKRO 
VARGO AMERIKIE

ČIAM SU MĖSA

Guam, kovo 20. — Admi
rolas Nimitz pranešė, kad 
vakar šimtai Amerikos 
bombanešių, pakilę nuo sa
vo lėktuvlaivių, pleškino 
Kūrę, didžiausią Japonijos 
karo laivyno stovyklą, ir 
Kobę, pramonės miestą ir 
svarbiausią Japonijos uos-

Tai buvo antras didis oro 
žygis prieš Kobę nuo pra
eito šeštadienio. Tada ame- 
riikečiai gaisrinėmis bom
bomis išdegino 24 ketvir
tainių mylių plotą šiame 
mieste.

Antanas ir Jieva Žvingilai, 
Keleivio įkūrėjai — viename
čiai : šiemet jiems sukanka 75 
metai amžiaus! šiemet jie mi
nės savo deimantinį jubiliejų.

Bet to neužtenka: neužilgo 
žvingilai minės 50 metų savo 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Vadinasi, šiemet ši maloni ir 
draugiška pora sykiu minės 
auksinį ir deimantinį jubiliejų!

Tai graži gyvenimo reteny
bė !

STENGIASI APVIENYTI 
LENKŲ VALDŽIAS

London. — Amerikos ir 
Anglijos atstovai stengiasi 
suvesti londoniškius lenkų 
valdininkus į derybas su 
demokratine Liublino-Var- 
šavos valdžia.

žvingilai pažangūs 
ir gausiai remia pro- 
mūsų spaudą bei or-

Abu 
žmonės 
gresyvę 
ganizacijas. Jų sūnūs ir duktė,
Mary, taipgi progresyvūs. Vi
si gyvena Jewett City, Conn.

Asmeniškai žvingihis pažįs-

Bogota, Colombia.—Kon
gresiniuose rinkimuose Ko- 
lombijoj, Pietinės Amerikos 
respublikoj, dveja tiek dau
giau pravesta į kongresą li
beralų, prezidento Alfonso 
Lopezo politikos rėmėjų, 
negu kitų.

Išrinkta bent 5 komunis
tai kongresmanai. Iki šiol 
tebuvo vienas komunistas 
kongrese.

Manila, kovo 20. — Ame
rikos kariuomenė įsiveržė į 
Panay, šeštą iš svarbiausių 
salų Filipinų salyne; grei
tai užėmė 28 ketvirtainių 
mylių ruožą pajūryj ir ver
žiasi artyn salos sostinės 
Iloilo.

Washington. — Kai nuo 
kovo pabaigos bus ameri
kiečiam sumažinta 12 pro
centų mėsos, jiems vis tiek 
išeis po 115 svarų mėsos 
per metus. Anglijos žmo
nėms gi teks tik po 25 sva
rus mėsos metams.

TOKIO LIEPSNOSE 
SKENDO

SUMANYMAS PRIEŠ 
UNIJŲ PRIPAŽINIMĄ

Maskva. — Sovietų bom
banešiai ardė ir degino ka
rinius nacių įrengimus 
Dancige, sukeldami didelius 
gaisrus ir smarkius sprogi
mus.

Liepsnų uraganas apsiau
tė Tokio, Japonijos sosta- 
miestį, po pastarojo Ame
rikos bombanešių “atsilan
kymo” ten, sakė japonų ra
dijas.

Austin, Tex. — Texas 
valstijos seimelio atstovų 
rūmas 10 balsų dauguma 
priėmė sumanymą niekur 
pilnai, nepripažint darbinin
kų unijų.

Submarinai Nuskandino dar 
15 Japonijos Laivų

Washington. — Paskuti
nėmis dienomis ameriki
niai submarinai nuskandi
no dar 15 Japonijos laivų, 
jų tarpe tris karinius lai
vus - naikintuvus. Vien šį 
mėnesį Amerikos submari
nai nugramzdino 27 japonų 
laivus, o nuo karo pradžios 
sunaikino jau 1,072 Japo
nijos laivus. Čia nepriskai
to ma Uiti japonų laivai, ku
riuos nuskandino Amerikos 
lėktuvai ir įvairūs kariniai 
laivai.

Washington. — Karines 
Mobilizacijos direktor. Ja
mes F. Byrnes pripažino, 
kad jis neturi įstatymiškos 
galios priverst New Yorką 
ar kitus miestus uždaryti 
saliūnus, naktinius kliubus 
bei kitas pasilinksminimų 
vietas nuo 12 valandos nak
tį. Bet jis atsišaukė, kad 
tokios vietos, patriotiniais 
sumetimais, būtų laikomos 
uždaros lygiai nuo vidu
nakčio. Sako: “Įstojome J 
kritiškąjį karo laikotarpi; 
reikia taupyti anglį ir žmo
nių jėgas. Frontuose kas
dien nukaujama, sužeidžia
ma bei suimama apie 2,000 
amerikiečių. Turime ir na
mie pasiaukoti, paremdami 
mūsų kovūnus fronte.”

Taip Byrnes atsiliepė į 
New Yorko miėsto majoro 
LaGuardijos leidimą saliū- 
nams, kabaretams ir pana
šioms užeigoms varyti biz
nį iki 1 vai. naktį.

Senatorius Styles Bridges 
karčiai smerkė LaGuardi- 
ją už tokios išimties dary
mą savo miestui. Bet, girdi, 
jeigu tatai bus leista New 
Yorke, tad kodėl ne visoj 
šalyj ?

■

Jankių lakūnai ir antra 
dienį puolė Japoniją.

Kolberge 14,000 Vokie
čių Tapo Nušluota

HIMMLER IR ROMMEL DALYVAVĘ SĄMOKSLE NUŽUDYT HITLERĮ
Bonn, Vokietija. — Są

moksle nužudyt Hitlerį per
nai liepos mėnesį dalyvavo 
ir du artimiausi Hitlerio

tu nuo 1914 metų.
Šia proga tegaliu palinkėti 

jiems: ilgiausio amžiaus, gra
žiausios laimės!-

bičiuliai, Heinrichas Himm
leris, slaptosios policijos 
galva, ir maršalas Erwin 
Rommel, kaip sužinojo As
sociated Press koresponden
tas Louis P. Lochner. Jis 
apie tai patyrė nuo vokie
čio, kuris pats dalyvavo ta
me sąmoksle prieš Hitlerį.

Himmleris veikė per savo 
įgaliotinį Popitzą, Prūsijos 
finans. ministerį. Paskui jis 
pasitraukė iš sąmokslininkų 
tarpo ir išsiteisino Hitle
riui, «kad, girdi, jis, tik no
rėdamas kit. Hitlerio prie
šus susekti, neva prisidėjęs 
prie jų. Maršalas Rommelis

paskui . buvo užmuštas 
Franci jo j.

Pulkininkas grafas von 
Staunffenbergas pastūmė 
bombą po sėdėjusiu ant kė
dės Hitleriu, nematant pa
starajam. Bomba sprogda
ma partrenkė Hitlerį ant

grindų, ir jis paplūdo krau
jais ir užsidegė. Buvo ma
noma, kad jis tikrai užmu
štas. Bet bomba tik netie- 
siog pataikė Hitleriui ir jis 
atsigaiveliavo. Vieni aukš
tieji sąmokslo dalyviai ta
da nusižudė, o kitus hitle
rininkai pakorė.

Maskva. — Pirmoji Bal
tarusijos armija, šturmuo
dama ir paimdama Pome
ranijos pajūrio miestą Kol- 
bergą, suėmė 6,000 nacių 
kareivių ir oficierių, užmu
šė 8,000 vokiečių ir pagro
bė 4(1 tankų ir motorinių 
kanuolių, 100 kitų patran
kų, 22 geležinkelio trauki
nius, 46 garvežius ir 15 
sandėlių įvairių karinių 
reikmenų.
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Advokatų Gildija už Bridges'ą
Daug žymių amerikiečių jau tarė sa

vo žodį dėl CIO vado, Harry Bridges’o 
deportavimo. Vėliausias kolektyvis žodis 
tapo pasakyta Advokatų Gildijos (Na
tional Lawyers Guild).

Savo ilgame memorandume preziden
tui Rooseveltui Advokatų Gildija aiškiai 
ir drąsiai rekomenduoja Bridges’o de
portavimo klausimą aniuliuoti (panai

kinti) ir leisti tam darbininkų vadui pa
tapti šio krašto piliečiu.

Harry Bridges’o byla dabar yra auk
ščiausiajame šalies teisme. Valdžios at
stovai (Biddle), kaip žinia, pasirįžo jį 
išdeportuoti į Australiją ir visas daly
kas iš žemesniųjų teismų pasiekė aukš- 
čiausįjį.

Bet, jei prezidentas Rooseveltas norė
tų, jis galėtų tą visą biznį likviduoti sa
vo dekretu, — jis galėtų pilnai legali
zuoti Bridges’ą ir tasai beprasmis skan
dalas, kurį dabar daro tūįi reakcinin
kai, atpul tų.

Harry Bridges’as yra žymus CIO uni
jų vadas Kalifornijoje. Daug visuome
nės pinigų ir žmonių laiko tam tikri as
menys, — daugiausiai teisingumo sekre
torius Biddle — išeikvojo puldami šį vy
rą.

Šiandien, kai mūsų karštas yra kare, 
tokiems dalykams eikvoti laiką ir pini
gus nėra tikslu. Pagaliau, puolimas, per
sekiojimas tokio patriotingo, sumanaus 
ir veiklaus darbo unijų vado, kaip Harry 
Bridges, puldo žmonių moralą, daugiau 
nieko.

Mes taipgi manome, kad prezidentas 
Rooseveltas turėtų sykį ant visados 
Harrio Bridges’o klausimą išspręsti 
taip, kaip prašo Advokatų Gildija. Pre
zidentas turi tam pilną juridinę teisę.

Rašytojas Atšauna Antonimui
Š. m. vasario 24 d. Italijos socialistų 

‘dienraštyj “L’Avanti” (Pirmyn) telpa į- 
domus straipsnis italų rašytojo Ignazio 
Silone’so. Rašytojas, kuris yra socialis
tinių pažiūrų ir kuris, daugelio žmonių 
manymu, buvo konservatyvus, vanoja 
kailį Amerikos Darbo Federacijos lyde
riui, Luigi Antoniniui.

Antonini nelabai seniai lankėsi Ita
lijoje ir iš ten sugrįžęs, per radiją ir per 
itališką spaudą, skleidžia nuodus prieš 
Italijos darbininkų vienybę, puldamas 
komunistus.’ Bendrai, Antonini yra vie
nas aršiausių komunistų priešų — tokis, 
kaip Dubinskis, Woll’as ir Lewisas. To
dėl jam ir rūpi kaip nors komunistinį ju
dėjimą įkąsti, kaip nors jį paneigti.

Antonini mato, jog Italijoje darbinin
kų klasė vienijasi, daugeliu atvejų ko
munistai su socialistais bendradarbiau
ja, o jiems talkon stoja katalikai darbi
ninkai. Tas, tokiam, kaip Antoninis, la
bai nepatinka. Ir jis siekiasi visokiais 
būdais tai vienybei pakenkti.

Todėl labai gerai, kad rašytojas Silone 
tinkamai atkerta vienybės ardytojui.

Mums tik tas neaišku: kaip gi Ame
rikos vyriausybė leidžia transliuoti į Ita
liją tokias Antoninio kalbas, kurios yra 
atkreiptos prieš Italijos žmonių vieny
bę?! Italijos komunistai šiandien yra 
viena didžiausių (gal būt pati didžiau
sia) politinių partijų. Komunistai įeina 
į valdžią; komunistai uoliai remia Jung
tines Tautas. Todėl, kas prieš Italijos 
komunistus, tas padeda priešui.

BONDS

Turėsime Susiveržti.
Praeitą penktadienį prez. Roosevel

tas pareiškė spaudos ir radijo korespon
dentams, kad šiemet Amerikos žmonės 
turės diržus susiveržti, nes bus mažiau 
maisto. Mažiau mėsos, mažiau sviesto, 
mažiau cukraus, mažiau riebalų, mažiau 
bus ir pieniškų produktų.

Mažiau — kodėl?
Todėl, kad mes esame pasižadėję iš

laisvintoms EUropos tautoms teikti mai
sto ir dabar tą pažadėjimą turime vykin
ti gyveniman. Kai kuriose šalyse maisto 
pasireiškia labai mažai, — žmonės gy
vena pusbadžiai. Taip esama Franci joje, 
Hollandijoje, Belgijoje; panašiai esama 
Graikijoje, Italijoje ir kituose kraštuos.

Bet nors mes turėsime mažiau maisto, 
tačiau nebadausime. Esame pavalgę ir 
būsime pavalgę; tuo pačiu sykiu neleisi
me iš bado mirti kitiems žmonėms.

Kiekvienas protaująs žmogus su tuo 
sutinka ir sutiks. Nes jei pas bent kurį 
su širdimi žmogų ateitų kitas, badaująs 
žmogus, tai ans dalintųsi su šiuo pasku
tine duonos riekia, kad išgelbėti badau
jantį nuo mirties.

Daugelis mūsų, gyvendami Amerikoje, 
nematome badaujančiųjų milijonų Euro
poje. Nors mes jų ir nematome, priva
lome jiems padėti. Jiems maisto teiki
mas, beje, reikš greitesnę pergalę prieš 
mūsų priešą.

Arčiau Prie Gyvenimo!
Dienraštis Vilnis rašo:

Vatikano politiką galima apibūdinti 
kaipo zigzagų ir vingių politiką. Tas 
rodo, kad Vatikano sferose nėra olim
piškos ramybės. Jaučiama, reikia kei
sti gaires, ypač santykiuose su Sovie
tų Sąjunga ir tuo pačiu sykiu bijoma
si keisti gaires.

Popiežiaus organas “Osservatore 
Romano” šiomis dienomis rašė apie 
Suomiją. “Osservatore Romano” mė
gina objektyviai apibūdinti padėtį 
Suomijoje. Antibolševikiškos isterikos 
nėra. Nesakoma, kad Rusija ’’nori 
praryt Suomiją.”

Berods, Vatikanas nuginčijo Romos 
laikraščio “H Tempo” pranešimą, kad 
tarp Vatikano ir SSSR vedama dery
bos.

Bet vakar Chicagos “Daily Times” 
įtalpino pranešimą iš Romos, jog baž
nytiniuose sluoksniuose, vis-viena, pla
čiai kalbama, kad Vatikano realistai 
kaip nors surasią formulę susikalbėti 
su SSSR.

Ateina kiti laikai. Bus ir kitokios 
giesmės.

Nuo savo aukšto pjedestalo popie
žiui reikės nužengti į politinio realiz
mo sritį.

KĄ SAKO KOMUNISTAI APIE TARPTAUTINIUS IR NAMINIUS AMERIKOS REIKALUS Tokio radijas sakė, kad 
Amerikos submarinai pasi-

(Pabaiga)
Iš kitos pusės, prie dabartinės mūsų 

santvarkos karo metu darbininkų laimė
jimai yra apriboti. Tą apribojimą užde
da gaminimas reikalingų karui pabūklų 
ir suteikimas pagalbos mūsų talkinin
kam. Karo pabaiga tuos apribojimus nu
ims. Tada ne tik darbininkams, bet vi
siems Amerikos gyventojams atsidarys 
plačiausios galimybės žygiavimui į nau
jas gerbūvio aukštumas. “Tuo tarpu vi
sos demokratinės jėgos,” sako Browder, 
“turi tvirtai susivienyti aplinkui prezi
dento Roosevelto programą ir atmušti 
visus suokalbius, nukreiptus prieš tą 
programą ...”

«
MIESTŲ RINKIMAI 1945 METAIS.
Nors šiemet visa šalimi rinkimų ne

turėsime, bet turėsime labai svarbių 
miestuose, rinkimų. Čia komunistai nu
mato dideles galimybes bendrai darbuo
tis visoms pažangiosioms jėgoms. 
Browder teigia, kad senosios partijos 
didmiesčiuose yra pusėtinai susmuku
sios. Proga yra visų partijų pažangie
čiams susieiti ir sudaryti nepartyvišką 
koaliciją. Žinoma, tokiai pažangiečių 
vienybei kenks abelnas balsuotojų nepai
symas, kuris visuomet apsireiškia vieti
niuose rinkimuose. Jie smarkiai išsiju
dina ir per vietinius rinkimus tik tada, 
kuomet tie rinkimai eina kartu su vals- 
tijiniais arba nacionaliniais rinkimais. 
Kaip ten nebūtų, šių metų vietinius rin
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Ar Amerikos Darbo Federa-
ei jos Vadai Keis Gaires?

KO REIKALAUJA MAI-

New York Times kores
pondentas Louis Stark rašo 
iš Paryžiaus ir kelia Ame
rikos Darbo Federacijos va
dams rimtą klausimą. Jis 
irgi mano, kad Green-Woll- 
Tobin turės keisti gaires, 
jeigu nenorės atsidurti be- 
viltingos izoliacijos pozici
joje. Londoniškės pasauli
nės konferencijos vadovybė 
dėsianti visas pastangas 
mūsų Federaciją išgelbėti 
nuo tos izoliacijos.

Štai kas numatoma: Ba
landžio 10 dieną Washing
tone susirinks londoniškės 
konferencijos sub-komite- 
tas. Komitetas buvo paskir
tas patiekti organizuotų 
darbininkų pasiūlymus San 
Francisco konferencijai. 
Komiteto susirinkime, apart 
kitų, dalyvaus Citrine ir 
Schevenels. Jų misija taip- ■ 
gi būsianti tuojau susisiek
ti su Amerikos Darbo Fe
deracijos vadovybe ir per
kalbėti ją keisti gaires. Jie 
bandysią įrodyti užsispyrė
liams iš Federacijos, kad 
Londono konferencijoj bu
vo padarytas didelis žings
nis pirmyn dėl suvienijimo 
visų šalių darbo unijų į vie
ną tarptautinį centrą, kad 
nauja pasaulinė darbo uni
jų organizacija jau fakti- 
nai yra gimus ir kad Fede
racijos užsispyrimas neda
lyvauti bendroje organiza
cijoje su Tarybų Sąjungos 
darbo unijomis ir su mūsiš
kiu Congress of Industrial 
Organizations (CIO), netu
ri jokio moralinio pateisini
mo.

Kaip į šitą Citrine ir 
Schevenels misiją atsineš 
Federacijos vadovybė?

Atsakymo tenka palauk
ti. Tuo tarpu Federacijos 
viduje eina smarkus bruz
dėjimas prieš tos vadovy
bės konservatiškumą ir at
kaklumą. Reikia tikėtis, 
kad ilgainiui sveikas pro
tas ir masių spaudimas pa
ims viršų. Federacijos izo
liavimasis daugiausia pa
kenktų jos pačios sveikatai. 
Nesinori tikėti, kad Green 
ir Woll nematytų savo va
dovybei politinės saužudy- 
stės, jeigu jinai pasiliktų 
už durų to judėjimo, kurį 
paleido darban pasaulinė 
darbo unijų konferencija.

Pasaulinės Darbo Unijų 
Konferencijos, įvykusios 
Londone vasario mėnesį, 
nutarimai ir darbai, matyt, 
labai nervuoja konservą tiš- 
kuosius Amerikos Darbo 
Federacijos vadus. Jie jun
ta, kad Federacija gali būti 
visai izoliuota tarptautinė
je scenoje. Jie negali to ne
matyti. Londono konferen
cijoje dalyvavo j 35 šalių 
darbo unijų atstovai. Iš vi
sų didžiųjų darbo unijų, ne
turėjo atstovybės tiktai 
mūsų Darbo Federacija.

Prieš kelias dienas Fede
racija atvirai ir viešai išė
jo su pareiškimu prieš lon- 
doniškės konferencijos nu
tarimą reikalauti organi
zuotiems darbininkams bal
so San Francisco konferen- 
Icijoj, kur bus padėti pama
tai pasaulinei tautų organi
zacijai taiką išlaikyti. Tai 
vienas iš prasčiausių ir 
kvailiausių pareiškimų vi
soje Federacijos istorijoje. 
Girdi, londoniškė konfe
rencija nori diktuoti vals
tybių galvoms, kokios poli
tikos jos turi laikytis dėl 
taikos išlaikymo, o Federa
cija esanti priešinga kiši- 
muisi į “politiką”.

Tik pagalvokite: taikos 
išlaikymas yra tokia poli
tika, į kurią organizuotieji 
darbininkai neprivalo kiš
tis! Bet kai ta politika pa
sibaigia karu, tai iš darbi
ninkų reikalaujama ne tik 
jį remti, bet daugiausia nuo 
jo nukentėti!

Nežiūrint to naiviško pa
reiškimo, nėra jokia pa
slaptis, kad William Green, 
Mathew Woll, Tobin ir kiti 
Federacijos šulai nesijau
čia gerai dėl izoliacijos. Jie 
bandė beveik iŠ numirusių 

-prikelti Tarptautinę Darbo 
Unijų Federaciją (Amster- 
daminį Internacionalą), bet 
vargiai kas iš tų pastangų 
išeis. Tos Federacijos pre
zidentas Walter Citrine ir 
sekretorius Schevenels da
lyvavo Londono konferen
cijoj ir pranešė Greenui, 
kad naujajam judėjimui už 
naują tarptautinį darbo u- 
nijų centrą pastoti kelią 
progų visai mažai teliko. 
Jie patys, kaip atrodo, lik
viduos Federaciją ir prisi
dės prie to centro.

kimus reikia išnaudoti sustiprinimui de
mokratinio fronto.

Tuose vietiniuose rinkimuose demo
kratinių spėkų programon turi įeiti rei
kalavimas nepartyviškos miesto admi
nistracijos, panaikinimo visokios diskri
minacijos, išplėtimas mokyklų ir vaikų 
priežiūros, apsaugojimas darbininkams 
kolektyvių derybų teisės ir tt.

KOMUNISTŲ POLITINĖS SĄJUN
GOS DABARTIS IR ATEITIS.

Earl Browder baigė savo pranešimą 
trumpomis pastabomis apie veiklą ir 
prospektus tos organizacijos, kurios jis 
yra prezidentu, atsieit, Komunistų Są
jungos. “Reikią,” jis sako, “patiekti vi
suomenei trumpą sutrauką mūsų orga
nizacijos nusistatymo, išplaukiančio iš 
neapsakomai svarbių pasaulinių įvykių 
ir iš" pasikeitihių mūsų pačių organiza
cijoje.

“Įvykiai patvirtino mūsų pamatinius 
Sprendimus mūsų šalies ir pasaulio po
litinių problemų.

“Mūsų interpretaciją Teherano kon
ferencijos patvirtino Krymo konferen
cija. . į ■

“Mūsų numatymus dėl prezidentinių 
rinkimų patvirtino balsuotojai lapkričio 
rinkimuose. L

“Mūsų politika ir veikla prisidėjo 
prie laimėjimą-lapkričio 7 dieną. Tuo 
būdu tiesioginiai mes prisidėjome prie 
laimėjimo Jaltos konferencijoje.

NIERIŲ UNIJA?
Dabartinėse derybose su ko, kaip mainierys pasiekia

anglies kompanijomis Unit- kasyklą iki jis išsikelia iš 
ed Mine Workers of Ame- po žemės—35 vai. per sa- 
rica turi pastačius seka- vaitę. Ir darbo diena turi 
mus reikalavimus: i susidėti tik iš 7 valandų.

1. Naujasis kontraktas 12. “Mobile operatorių” 
turi prasidėti su 1945 me- mokestis turi būti vienoda 
tų valandžio 1 diena ir tęs- visam vienete. “Conveyor 
tis taip ilgai, pakol bile ku-: operatorių” mokestis taipgi 
ri pusė praneš kitai pusei turi būti vienoda visiems 
apie kontrakto baigimą, tam pačiam vienete. 
Pranešimas turi būti pri-i 13. Mainieriams, dirban-
duotas 20 dienų prieš nūs- tiems lauko pusėje nuo die-
tatytą pasibaigimui laiko- nų, turi būti palaikoma ta
tarpį.

2. Kompanijos turi su
mokėti unijos iždan po 10 
centų už kiekvieną unijos 
narių iškastą anglies to
ną. Šitie pinigai eis aprūpi
nimui mainierių apdrauda, 
ligonine, vaistais ir t.t.

3. Visas reikalingas ang
lies kasimui priemones (pa
raką ir t.t.) turi suteikti 
kompanijos visai veltui.

4. Mainieriais turi būti 
skaitomi visi darbininkai, 
kurie dirba kasyklose ir 
apie kasyklas. Neįeina tik
tai superintendentai ir for- 

pati mokestis.
14. Kompanijos turi su

teikti veltui mainieriams 
kepures, čeverykus, kalio
šus ir t.t.

15. Dabartiniame kont
rakte pasakyta, kad iškilu
sius ginčus svarsto unijos 
distriktų viršininkai ir ka
syklų vedėjai. Naujajam 
kofitrakte turi būti tas 
punktas taip pataisyta, jog 
būtų daromos bendros pa
stangos ginčus išspręsti 
ant vietos pirma, negu per
duodama aukštesniam tri
bunolui.

manai.
5. Turi būti panaikinti 

į visi skirtumai, kas liečia 
algas, sąlygas ir t.t., tarpe 
įvairių distriktų.

6. Antrą pakaitą dirbda
mas mainierys turi gau
ti 10 centų daugiau į valan
dą, trečią pakaitą’ — • 15 
centų.

7. Vietoj $50, kurie dabar 
išmokami mainieriui kaipo 
vakacijų mokestis, turi bū
ti $100.

8. Kompanijos ir unija tu r 
bendrai darbuotis pasitiki- 
mui ir aprūpinimui darbu 
iš karo sugrįžusių vetera
nų. Jie turi atgauti visas 
pirmenybes, kurias turėjo 
prieš išeisiant kariuomenėn.

9. Į kontraktą turi būti 
įrašyta, kad parakas ir ki
tos anglies kasimo reik- 
menos, kurias kompanijos 
duos manieriams, turi būti 
pagaminta unijinėse šapo- 
se.

10. Unija ir kompanijos 
bendromis pastangomis tu
ri pagerinti gyvenamųjų 
namų padėtį įvairiose ka
syklų apylinkėse. Daugelyj 
vietų gyvenamųjų namų są
lygos yra nepakenčiamos.

11. Darbo valandos turi 
būti — skaitant nuo to lai-

16. Turi būti leidžiama 
mainieriui pasiskųsti, jeigu 
prieš jo norą jo darbas yra 
pakeičiamas, jeigu jis per
keliamas iš vienokio darbo 
į kitokį.

17. Kompanijos turi ap
mokėti mainieriams už išė
mimą šleito ir kitų priemai
šų. Algos turi būti išmo
kamos už šešias darbo die
nas. Neturi būti jokio fi
ziško egzaminavimo sam
dant mainierį. Visos baus- 

imės turi būti pašalintos iš 
visų distriktų kontraktų. 
Savininkai turi padėti tre- 
kes darbo vietose ir jas iš
imti.

Elektrikieriai ir mecha
nikai turi gauti $9 už sep
tynių valandų darbo dieną.

18. Kontrakte turi būti 
pažymėta, kad nebus skai
toma sulaužymu kontrakto, 
jeigu mainieriai atsisakys 
dirbti, kad neleidus anglį 
pristatyti tokiems anglies 
vartotojams, kurių darbi
ninkai streikuoja.

Maskva. — Visuose fron
tuose sovietinės jėgos kovo 
17 d. sunaikino bei sužalo
jo 136 vokiečių tankus ir 
motorines patrankas; nušo
vė 26 nacių lėktuvus.

“Mūsų patarimai plačiajam darbinin
kų ir pažangiečių judėjimui, kurie kar
tais buvo teikiami aštriam, nors tik lai
kinam, susikirtime su mūsų geriausiais 
draugais, kiekviename atsitikime vėliau 
buvo greitai įvykių įrodyti gerais ir 
sveikais.

“Mūsų politinė įtaka darbininkų ir 
šiaip pažangiečių organizacijose ir ben
druomenėse pasidarė gilesnė ir platesnė, 
negu kada nors pirmiau.

“Mūsų organizacija puikiausiai su
vienyta, ji auga ir atlieka daugiau dar
bo ir su didesniais rezultatais.

“Laipsniškai mes sulaužome tuos už
tvarus, kurie buvo prieš mus pastatyti 
per ištisą gentkartę dominuojančios 
Amerikos visuomenės jėgos. Tatai paro
do panaikinimas senosios diskriminaci
jos prieš komunistus Jungtinių Valsti
jų armijoje.

“Mes pasitikimai galime laukti dar 
pamatingesnio ir dramatiškesnio patvir
tinimo teisingumo to politinio kelio, kurį 
mes nutiesėm ir ant kurio užėjom 1944 
metų gegužės konvencijoje.

“O visi mūsų pasisekimai išplaukia iš 
to, kad per daugelį metų mes apsišarva
vome aukščiausiu mokslu, marksizmu,— 
tuo istorijos mokslu, kuris pagelbsti 
mums ne tik suprasti įvykius, bet prisi
dėti prie jų nustatymo. Todėl, kad 
marksizmą mes laikome ne dogma, bet 
kelrodžiu mūsų veikimui šiame nepa
prastame istoriniame laikotarpyje ...”

rodę Chinijos Jūroj, gręs- 
dami japonų laivų plaukio
jimui į Chiniją bei atgal.

United Steelworkers (CIO) 
Unijos sekretorius - iždininkas 
David J. McDonald. Dar jau
nas vyras, bet jau atsižymėjęs 
darbininkų vadas. Jis buvo 
vienas iš trijų delegatų, kurie 
su patariamuoju balsu nuo 
Amerikos darbininkų dalyvavo 
Šiomis dienomis įvykusioje 
Amerikoj respublikų konfe
rencijoje.
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Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Pokariniame Pasaulyj
Kas savaitę garsi antropclogistė, Dr. Margaret Mead, 

Associate Curator of A nt] tropology at the American 
Museum of Natural History, diskusuos rases ir tauty

bes, ir naujų papročių ir žmonių nusistatymų proble
mas, kurios bus reikalingos žmonėms taikingai gyventi 
moderniniame pasaulyje. -Dr. Mead maloniai atsakys 

klausimus. Juos pasiųskite Dr. Margaret Mead, care 
of Common Council for American Unity, 222 Fourth 
Avenue, New York, N. Y.

AUKLĖJIMAS VAIKŲ
Dr. Margaret Mead

RWR Sveikina L. Bekešienę ir Jos Talkininkus Kreditas Moterims

Amerikiečiai šiandien tu-i 
ri svarstyti problemą kas-! 
link auklėjimo vaikų, kurie 
prie visko turės prisitaikyti 
ir, taip sakant, “visur būti 
namie.” Yra problema tė
vams, kurie patys užaugo 
mažoje vietelėje Europoje, 
seno pasaulio gatvėje Mi
lane arba naujo pasaulio! 
gatvėje Bostone.

Praeityje, kada žmonės 
gyveno mažose grupėse, jie 
retai apleido tą vietą arba 
gatvę, ir natūralu, kad tie 
tėvai auklėjo vaikus taip, 
kad jie kitur negalėjo gy
venti. Jų vaikai buvo pri
pratę prie ypatingo maisto, 
visas kitas maistas buvo 
tinkamas tik kiaulėms ar-! 
ba šunims arba visai netin
kamas valgyti. Jie mokino 
vaikus nevartoti puoduko 
kito asmens vartoto. Nelei
do jiems draugauti su kitų 
grupių žmonėmis, nes toks 
draugingumas galėjo vesti 
prie meilės ir apsivedimo 
— kas pašalintų vaikus 
nuo tėvų arba atvestų ne
pažįstamą į jų namus.

Jie norėjo, kad vaikai 
gerbtų tik savo žmones, sa
vo kalbą, savo papročius ir 
kitus standardus.

Jeigu šis būdas auklėti 
vaikus būtų pilnai įvykdy
tas, mažai žmonių būtų at
vykę į Jungt. Valstijas ir 
ši šalis nebūtų taip tirštai 
apgyvendinta.

Žmonės, kurie čion at
vyko, buvo daug narsesni 
už savo tėvus. Kitaip, ne
būtų atvykę. Tie pirmieji 
atvykusieji tuoj parsitrau
kė kitas gimines, draugus, 
pažįstamus, ir jie visi at
vyko ne gerti iš nepažįsta
mo puoduko ir valgyti nau
jo maisto, bet rasti geresnį 
gyvenimą, negu paliko sa
vo tėviškėje. Į Jungt. Vals
tijas perkelta papročiai ir 
gyvenimo būdai įvairiausių 
tautų Europoje. Atvykę 
žmonės su savais gyveno 
ant ūkių, miestuose ir jie 
ragino savo vaikus neprisi
dėti prie kitų tautų žmonių. 
Pasitaiko, kad antros ir 
trečios gentkartės vaikai 
buyo toki bailūs, kokie buvo 
jų tėvai sename krašte. 
Amerika jiems nieko ne
reiškė. Jos progų nematė ir 
nesinaudojo. Jiems nerū
pėjo gauti geresnį darbą, 
valgyti įvairų maistą, dirb
ti su žmonėmis kitų tauty
bių, -rasių arba tikėjimų. 
Toli nuo savo namų jie nė
jo, pažino tik savo tautos 
žmones.

Kada tik taip įvyksta, 
Amerikos puikios progos jų 
neliečia. Tas bloga ne tik 
Jungt. Valstijose, bet bile 
kur pasaulyje. Vaikas gi
męs New Yorke, Des Moi
nes, Cheyenne arba Seattle 
gali vieną dieną statyti til
tą Pietų Amerikoje, arba 
gydyt žmones Glasgow. 
Immigracija jau sustojo 

plaukti vienu keliu skersai 
Atlantiką ir žmonės skir
tingų gabumų ir skirtingų 
vilčių keliaus į pietus, į 
šiaurę, į rytus ir į vakarus.

Kas vaikams šiandien 
būtinai reikalinga?

Visų pirma, jie turi pa
sitikėti kitiems, nesibijoti 
žmonių, apie kuriuos gir
dėjo tėvus kalbant šmei
žiančiai ir su neapykanta.

Ypač miestuose, kur žmo
nės prisigrūdusiai gyvena, 
daug motinų neleidžia vai
kams bovytis su kitų tautų 
vaikais. Joms nepatinka, 
kaip kiti vaikai apsirengę, 
kaip jie bovinasi, kokį mai
stą valgo ir mažučiams vis 
pataria —“nedarykite taip, 
kaip jie daro, nekalbėkite, 
kaip jie kalba.” Taip dary
damos įkvėpia nepasitikėji
mo ir neapykantos dvasią.

Ar galimas daiktas per 
ištisą dieną dirbti su kitais, 
važiuoti busais ir gatveka- 
riais su žmonėmis, kurie 
visiškai kitokį ir apie juos 
visai nekalbėti? Ne! Bet 
galima pakeisti, kaip apie 
juos kalbama. Tėvai turi 
būti pavyzdis savo vai
kams, neturi kalbėti apie 
žmones kitų tautų arba ti
kėjimų su neapykanta. 
Kiek kartų mes girdėjome 
motiną savo vaikui pridu
riant — “jeigu nenusiplau
si rankų, žmonės manys, 
kad esi ‘toks ir toks,’ ir ne
leis su jų vaikais bovytis.” 
Šiandien tokios taktikos ne
tinka. Vaikui tokis palygi
nimas nepatinka. Jis mano, 
kad “toks ir toks” tikrai 
biaurus sutvėrimas.

Tokiai motinai ar nebū
tų daug geriau savo vaiku
čiui sakyti “jeigu tu nusi
plausti savo rankutes, ‘toks 
ir toks’ manys, kad iš tavęs 
labai švarus vaikas.” Kiek
vienas vaikas nori, kad tė
vai jį girtų. Daug atsiekta 
prižadais.

Tėvai turi atsiminti, kad 
vaikai klausosi jų pasikal
bėjimų. Jeigu jie per dieną 
šimtus kartų apšneka ki
tus, tuomi jie nustato vai
kų atsiliepirpą į nekuriuos 
asmenis. Vaikai myli vieną 
asmenį, nekenčia kito, tik 
sekdami tėvų pavyzdį. Tė
vai turi atsiminti, kad vi
suomet jie turi būti ger^ 
pavyzdys savo vaikams.

F.L.I.S.
—Common Council.

Štai, Ką Gali Padaryti 
Atliekami Riebalai

Padaryti parašiutus (žino
ma, pridedant ir kitų medžia
gų).

Riebalai gali padaryti ne
permerkiamą audeklą karių 
ploščiams, apkasų stogams, 
lauke guoliams.

Riebalai padeda daryti-te- 
kinti metalinius karo įrankius, 
tepti mašinas, nuleisti milžinus 
laivus.

šiame paveiksle matome grupę iš tų rochesteriecjių,, kuriuos RWR mini atžymėjime L. Beke- 
šienės ir su ja veikiančios grupės nuopelnų teikime pagalbos kare nukentėjusiems Sovietų 
Sąjungos žmonėms. Paveikslas imtas Bekešių garadžiuje 1943 m. vasarą (iš kairės) : J. Vaitas
(riša dėžę), kitatautė, E. 
J. Labeika.

Į mūs ' rankas pąteko 
Russian War Relief Ro- 
chesterio skyriaus išleistas 
buletinas No. 2, skirtas at- 
žymėjimui to skyriaus tri
jų metų sukakties ir pa
sveikinimui Sovietų Sąjun
gos žmonių su Valentine. 
O tai visuomet reiškia ko-! 
kią nors dovaną. To buleti-. 
no 2-me puslapyje štai; 
kaip išsitariama apie to! 
skyriaus darbuotoją ir jos! 
talkininkus:

“Šio gimtadienio proga,! 
RWR reiškia specialę pa-* 
garbą Mrs. Lucy Bekis, ku-| 
ri nuo 1942 metų spalių1

Biskis Apie Brooklyn© Motery Veiklą
Kovo 15, Motorų Kliubo su

sirinkimas buvo įdomus, kaip 
ir visi jų susirinkimai esti. 
Dabar kliubietės energingai 
darbuojasi sukėlimui juo dau
giau drabužių dėl Lietuvos 
vaikų: rfiat, moterų, yra pasi- 
brėžtas kovo mėnesį vajus tam 
tikslui, tad ateinant į susirin
kimą kuone kožna nešėsi kar
tu ir pasiuvus ar nupirkusi ką 
nors lauktuvių tiems bran
giems ateities žiedams, ku
riuos hitlerininkų užpuolimas 
ir ilga, virš trijų metų, okupa
cija baisiai nuskriaudė. Dova
nu atnešė:

Olga Reinhardtienė—2 dre
siukes; Katrina Rėklienė—10 
kenų maisto; Ona Kalvaitienė 
—2vaik. ir 2 suaugusiom sve- 
derius (didieji RWR vilnų). 
Helen Petkevičienė — svede- 
rį vaikučiui; Sofija Thomson 
— 4 mergaitėms sukneles; Gil- 
manienė — 2 mergaitėms šim
tukus, 2 moterims aprėdalus, 
batelius, 2 sv. cukraus, 17 ke
nų maisto, muilo, 3; Albina 
Mikniaus — 3 kenus. pieno, 3 
kenus soy beans, 11 kavalkų 
pasiuvus vaikams drabužėlių ; 
M. Mikalauskienė — materi
jos dėl dresės ir 20 kavalkų 
muilo; šyvienė — kūdikiui 
kostiumėlį; Kulikienė — 2 
dresiukes, siūtuką, sijoną, 15 
mastų medžiagos dėl dresiu- 
kių, 20 mastų gazos; M. Kal
vaitienė — 3 dresiukes; S. 
Kleizienė — 2 sv. razinkų, 2 
sv. slyvų, 2 kenus pieno; O. 
Depsienė — pasiuvo 4 kau- 
tukus, 4 dresiukes, 2 slips. 
Bovinienė — 20 kavalkų mer
gaitėms drabužėlių, 3 p. bate

Duobienė, D. Valtięnė, L. Bekešienė, V. Bullienė, A. Bekešius, 
s--------------------------------------------------------------------------------------

mėnesio atidarė savo na
mus perrinkimui, taisymui, 
pakavimui ir J išsiuntimui 
visų vartotų drabužių . .. 
Mrs. Bekis gabiais talki
ninkais yra hMrs. M. A. 
Budzin. Mrs. K. Belinski, 
Mrs. V. Bullis,; Mrs. A. 
Duoba, Mrs. E. Duoba, 
Mrs. M. Petry shin, Mrs. L. 
Totoris ir Mrs. M. Waz, 
kurios dirbo jos stuboje ir 
sodelyje jos kieme gražiais 
orais ir blogai šr
Taip pat tame garbės są

raše turėtų rastis Mr. A. 
Milčius, Mr. J. Mockus, 
Mr. Priar, Mr. F. Sigane-

lių ii' 3 žiponus.HDar daugelis 
kitų narių siuvąjį įvairius dra
bužėlius, jos savo dirbinius 
priduos vėliau, kitos jau anks
čiau yra atnešusios.

Laike parengirho, kuris įvy
ko kovo 4 d., Raudonojo Kry
žiaus naudai, publika, maty
dama moterų kilnų darbą, nei 
neprašius, sudėjo $31.50. Už 
tuos pinigus kliubietės nu
sprendė nusipirkti kavalkų 
materijos, sukirpti ir išsidali
nusios pasiūti berniukams dra
bužėlių. Mat, mergaitėms dau
giau gaunama, ' negu berniu
kams.

Kliubietės sparčiai darbuo
jasi Raudonojo Kryžiaus vaju
je. S. ‘Sasna susirinkime pra
nešė, jog spėjama, kad apie 
$500 bus sukeltą šiame 85-me 
precinkte per pasidarbavimą 
mūsų kliubiečių { ir kitų lietu
vių.

Motinų Dienos apvaikščioji- 
mą nutarta sujungti su pasi
ūk a r b a vimu suorganizavimui 
kraujo davėjui didesnės gru
pės. Tam vajui pasižadėjo vi
sos darbuotis. Didžiausias mo
tinų pagerbimas bus, tai dar
bavimasis už greitesnį karo 
laimėjimą ir tujpmi sugrąžini
mą motinoms sūnų.

Motinų Dieįios parengime 
bandyt gauti Ki. B. Karosienę 
už kalbėtoją, jeigu tuomi lai
ku jinai būtų N|ėw Yorke.

Moterų Kliubas, kaip dar
bais, taip ir narių skaitliumi, 
gražiai bujoja. Nors paskiau- 
siame susirinkitne naujų na
rių ir neįsirašė, bet pirmes- 
niuose vis po kelias naujas at- 
eidinėjo. Naujai, atėjusios na

viče, Mr. J. Totoris, Mr. 
W. Totoris, Mr. J. Vaiva
da, o taip* pat ir patsai Mr. 
A. Bekis ir Mr. ir Mrs. 
Vaitas.”

Žinoma, R. W. R. atžy
mėta tik už vis daugiausia 
prisidedantieji tame darbe. 
Pati L. Bekešienė savo ko
respondencijose mūsų laik
raštyje tankiai atžymi de- 
sėtkus kitų mažiau ar dau
giau prisidėjusių su darbu 
prie drabužių rinkimo-tai- 
symo ir sukėlimo finansų 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui, kuris taipgi yra 
skyriumi RWR.

rės tuojau imasi už darbų, ku
rių pas kliubietės niekuomet 
nestok u o ja, o jau draugišku
mas - solidarumas pas darbš
čias! as moteris, net gražu pa
žiūrėti.

Kliubietės nutarė dalyvauti 
nacionaliame drabužių rinki
mo vajuje, kuris prasidės su 
pradžia balandžio mėnesio, 
Europos nuo karo nukentėju
siems žmonėms. Jeigu tik bus 
galima, turėti iškabą ir atžy
mėti Kliubo didžiąsias mezgė
jas. O iš tiesų, tai būtų kuo
mi pasididžiuoti, parodant 
svietui, kad moterys, kaip K. 
Petlitzkienė, jau galėjo nu- 
megsti viršaus 500 porų koji
nių. Arba O. Kalvaitienė, ku
ri yra numezgusi labai daug 
svederių kariškiams. Yra daug 
kitų mezgėjų, kurios kiek ma
žiau numezgusios, negu sumi
nėtosios dvi draugės. Tačiau 
ir jų pasiryžimai taipgi labai 
dideli.

Kaip tai malonu matyti mo
terų grupes gražiai darbuo
jantis, atsiliepiant į kožna 
jautresnį gyvenime kilusį klau
simą. Man kartais veržiasi 
klausimas — kaip šiandien lie
tuvių judėjimas atrodytų, jei
gu mūsų eilėse nebūtų tų ener
gingų moterų ? Būt labai pla
ti spraga.

Žmona.

REDAKCIJOS PASTABA

Brooklyno apylinkės mezgė
jų raportas tilps šio skyriaus 
sekamoje laidoje.

Žymieji pasaulio išmin
čiai mums nuolat primena, 
jog “žinojimas, reiškia vei
kimą.” Imant domėn mote
rų padėtą darbą ką tik 
praėjusiam, sėkmingam 
dienraščio Laisvės bazarui, 
reikia spręsti, jog moterų 
supratimas svarbos darbi
ninkiško lietuvių liaudies 
dienraščio yra labai aukš
tas.

Moterys savo gražiai
siais, daugiaspalviais rank
darbiais labai papuošia ir 
praturtina kožną mūsų ba-
žarą. O šiais karo laikais, 
kada sunku gauti arba ir 
visai negalima gauti su
pirkti daugelio daiktų, mo
terų dovanos beveik išlaiko 
bazaro vardą. Juk vienos 
ar poros rūšių daiktų (kad 
ir po daug jų turėtum) iš
pardavimas nei netiktų ba- 
zaru vadinti.

Tie jūsų rankdarbiai — 
siuviniai, mezginiai — ir 
šiaip jau supirkti spalvoti 
praktiški dalykėliai prida
vė jaukaus gyvumo ir tur
tingumo išvaizdą priedams 
prie finansinės naudos.

Kartais, tiesa, rankdar
biai finansų neduoda tiek, 
kiek turėtų duoti, pagal 
įdėto darbo vertę. Taip yra 
dėlto, kad mūsų publika, 
didelėje didžiumoje, yra 
darbininkų ir smulkių biz
nierių publika, galinti iš-

Raudonojo Kryžiaus 
Karo Fondas

Kovo mėnuo yra Raudo
nojo Kryžiaus mėnesiu.

Per šį kovo mėnesį Rau
donasis Kryžius sukels 
fondą iš $200,000,000.

Šiemet vajus yra vienas 
iš svarbiausių. Kada kar
dai bus užmiršti, Raudona
sis Kryžius vis visiems 
žmonėms tebetarnaus.

Nors paskutinis šūvis 
bus iššautas, bet mūsų ko
vojantieji vyrai taip greitai 
nesugrįš. Nekurie pasiliks 
ligoninėse per ilgą laiką. 
Reikalaus pagalbos ir Rau
donojo Kryžiaus patarna
vimas tiems vyrams turės 
būti pratęstas.

Ir veteranai grįždami 
prie civilio gyvenimo rei
kalaus ypatingos pagalbos. 
Sunku bus jiems prisitai
kyti prie naujų aplinkybių, 
prie visokių naujų gamybų, 
ir panašiai.

Gerovė mūsų uniformuo
tų vyrų šeimynų turi būti 
apsaugota, kad jie neba
dautų.

Reikės šelpti karo pabė
gėlius ir našlaičius — Rau
donasis Kryžius kaip tik 
prisiruošęs teikti tą pašal
pą karo išteriotame pasau
lyje.

Ir apart tų visų karo 
darbų, Raud. Kryžius turi 
tęsti savo patarnavimus 
namie — pagelbėti nelai
mėms užpuolus, mokinti ir 
lavinti namų slauges, duoti 
slaugių pagelbininkų kur
sus, ir kitus veikimus.

Nors šautuvai nutils, bet 
pagalba žmonėms visados 
bus reikalingą.

Raudonasis Kryžius gali 
teikti tą pagalbą tik su pa
rama visų žmonių. Ameri

leisti tik ribotas sumas įsi
gijimui nors ir labiausia 
pageidaujamo daikto. Ta
čiau kožna viena, net ir su 
nuolaida parduotoji dovana 
atlieka savo. Gerai pirkęsis 
ką nors bazare asmuo yra 
geriausiu garsintojų seka
mų metų bazaro. O tai reiš
kia sekamam bazarui dau
giau pirkėjų visokių dova
nų, daugiau draugų- dien- , 
raščiui, daugiau svečių ir 
naudos dienraščiui kitais 
keliais, jeigu ir ne tiesiogi
niai už tą dovaną.

Taip pat labai daug pa
ramos bazarui suteikė mo
terys šeimininkės sunkiu 
darbu pačiame bazare. Gas- 
padinystė _ pavalgydinimui 
tūkstančių žmonių visuo
met buvo reikalaujanti di
delio pasišventimo. Juo la
biau ji sunki dabar, kada 
reikia pagaminti maistas iš 
to, kas galima gauti, o ne 
iš to, iš ko norima gaminti. 
Pardavinėtojais taipgi dir
bo ne maža grupė moterų, 
kaip kad ir vyrų.

Taigi, mielos draugės, 
dienraščio Laisvės visas 
štabas nuoširdžiai įvertino 
jūsų dovanas ir darbą. O 
mes, moterys, dar turėjome 
ir ypatingo džiaugsmo iš 
fakto, kad mūsų seras ba
zare buvo akį viliojantis ir 
gausus.

S. Sasna.

kiečiai lietuvių kilmės vi
suomet pilnai rėmė Raudo
nąjį Kryžių. Šiemet Raudo
nasis Krayžius vėl jiems 
pasitiki-ir žino, kad jie at
liks savo dalį.

Mūsų moterys, tikimės, 
tą Raudonojo Kryžiaus pa
sitikėjimą pilnai pateisins. 
Laisvės špaltose matėme, 
kad daugelio kolonijų mote
rys tą pareigą atliko pa
vyzdingai. Kitos dar atliks 
iki šio vajaus pabaigos, ko
vo 31-mos.

Today's Pattern

Stuboje vėsus, atvirame ore 
patogus saulei pasigauti ir va
karo vėsumo, praktiškas grįž
ti iš parko šis vasarinis kostiu
mas taipgi nesunkus pasiūti. 
Forma gaunama 12 iki 20, 30 
iki 44 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427. 
Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y«
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R. šarmaitis.

Dzūkijos Duktė
(Pabaiga)

Partizanų grupė paskubomis tolo nuo 
savo operacijos vietos. Jie skaniai juokėsi 
iš subruzdusių ir šaudančių į visas pu
ses vokiečių. Vėlu! Kulkos partizanų jau 
nebepasiekia.

Kitą sykį partizanų žvalgai pranešė, 
kad į vieną Mogiliovo srities geležinkelio 
stotį atvažiavo keletas ešelonų su gink
lais ir šaudmenimis. Apsirūpinti ginklais 
partizanams vienas iš svarbiausių užda
vinių. Buvo nutarta užpulti stotį, sumuš
ti stoties įgulą ir pagrobti ginklus.

Stotį saugojo gerokas būrys vokiečių. 
Paimti stotį apšaudymu — bus daug au
kų ir laimėjimas abejotinas, nes, turėda
mi daug ginklų, vokiečiai ilgai galės lai
kytis ir pagalbą išsikviest. Buvo nutarta 
vokiečius paimti gudrumu.

Grupė partizanų persirengė moteriš
kais drabužiais. Onutė ir keletas jos 
draugių partizanių savo moteriškais bal
sais — dainomis, juoku ir šūkavimais— 
turėjo sudaryti įspūdį, kad būrys susi
deda tikrai iš moterų.

Ir štai “merginos” pasirodė stotyje, vi
sai netoli prie vokiečių bunkerių. Jos 
klykavo, juokėsi, dainavo, mojuodamos 
skepetaitėmis kareiviams, tarsi kviesda
mos juos pasivaikščioti. Vokiečiai trypė 
vietoje, nesiryždami atsitraukti nuo bun
kerių, bet netrukdydami “merginoms” 
artėti prie bunkerių. ”Ach mein lieber!”
— juokėsi merginos. Onutė viena pirmų
jų prišoko prie besišypsančio vokiečio, 
sugriebė jį už rankos ir ėmė tempti to
lyn nuo bunkerių. Tuo tarpu pasigirdo 
granatų sprogimai. “Merginų” rankose 
atsirado automatai. Grįžtelėjęs į Onutę 
vokietis pamatė prieš save pistolieto 
vamzdį. Jis išbalo, jo veidas mėšlungiškai 
ėmė trūkčioti ir jis iš lėto pakelė ran
kas. Onutė spūstelėjo gaiduką ir didžiu
lis, rudas vokietis sudribo vietoje.

Pačiupusi vokiečio automatą, Onutė 
nubėgo kitiems į pagalbą. Visi bunkeriai 
jau buvo užimti, o jų įgulos sunaikintos. 
Partizanai tempė lauk kulkosvaidžius, 
minosvaidžius, ardė juos į dalis, kad 
lengviau būtų nešti, ir užsidėję ant pe
čių lėkė į sutartą vietą. Čia jau laukė 
pakinkyti arkliai. Į vežimus krito kulko
svaidžiai, minosvaidžiai, automatai, pis- 
tolietai. Stoties sandėliuose ir atėjusiuose 
ešelonuose buvo rasta daug drabužių, 
maisto produktų. Ką tik galėjo, partiza
nai pasiėmė arba išdalijo vietos gyven
tojams, o ko negalėjo išdalyti ir išsivežti
— sudegino.

Kada į užpultą stotį atvažiavo iš gre
timo miesto vokiečių tankai, partizanų ir 
pėdsakai buvo dingę. Atvykęs pirmas 
traukinys su vokiečių kareiviais suspro
go ant partizanų padėtų minų. Karei
viams nieko kito neliko veikti, kaip tik

Mano Įspūdžiai iš
Lawrence Koncerto

Kovo 11 d., apie pirmą va
landą po piet, nuėjus man į 
Liet. Pil. Kliubą, ten radau 
jau gerą būrelį draugų, nes tą 
dieną tikėjomės turėti* net du 
susirinkimus. Bet visai neti
kėtai kliube pasirodė reti sve
čiai bostoniškiai: dainininkas 
draugas Ignas Kubiliūnas ir 
Ivonne Niaurienė.

Netrukus Ivonne praneša 
baisią nelaimę, jog draugas 
Petras Andriuliunas žuvo elek
triniame eleveitoriuje, Camb
ridge, Mass;, prie darbo ir jog 
man reikės jo laidotuvėse kal
bėti (pirmadienyje, March 12 
d.).

Bet dabar ji sako: važiuoki
me į Lawrence koncertą ir ta 
proga daugiau pasikalbėsime 
tame klausime, nes mes sku
binamės* — ji pastebėjo.

Na, tokiame atsitikime tu
rėjau viską palikti ir važiuoti. 
Mus su Vaclovu Čiulada drau
gai Gicevičiai sutalpino savo 
mašinoj, kurioje ir draugės 
Gicevičiutės važiavo program© 
pildyti.

Kelias šiuo laiku geras. Mes 
Lowell-Lawrence bulvaru, pa
šaliais gražios Merrimack 
upės smarkiai traukėme link 
Lawrence, besišnekučiuodami 
apie visokius dalykus, bet min
timis negalėjau atsipalaidoti 
nuo to nelaimingo įvykio An- 
driuliunų šeimoje. O ryt man 
reikės dalyvauti ir matyti tą

imtis taisyti geležinkelio liniją, kurios 
net 15 kilometrų partizanai operacijos 
metu buvo išsprogdinę, išardę, sunaiki-

liūdną vaizdą. ,
Tačiau dešimt mailių kelio

nė šmirkštelėjo tarsi žaibo 
greitumu ir mes jau prie sve
tainės, 41 Barkley St., kur tu
ri įvykti gražusis koncertas.

Koncertas buvo įvairus ir 
gražus.^Lawrence šiuomi dar 
kartą gražiai pasirodė geru 
parengimu. Publikos buvo 
daug, kuri buvo didžiai paten
kinta dainomis, muzika ir kla
sišku šokiu.

Labai gerai sudainavo šie 
publikos mylimi dainininkai: 
Ignas Kubiliūnas, Frances 
Kurgoniute, Robert Niaura, 
Ruth Gicevičiutė ir Jonas Sa
baliauskas. Richard Buivida 
(so bostonietis) puikiai sugro- 

I jo, keletą kartų iššauktas, su 
į akordine armonika. Taipgi 
man nežinoma pianistė skam
bino pianu solo ir su savo tė
veliu, griežiančiu smuiką, su
darė gerą duetą. Gi Ruth Su- 
kackaitė su savo viena drauge 
pagriežė smuikų duetą ir su 
kita mergaite pašoko klasiškus 
šokius. Visas programas išėjo 
labai vykusiai.

Niauros ir Kubiliūno duetai 
ypač buvo geri, jie niekad ne- 
nubostų klausytis, kaip lygiai 
ir kitų dainininkų žavinčios 
dainos.

Visiems programo pildyto- 
jams dainininkams akompana
vo Emma Gicevičiutė-čiuladie- 
nė. Ji savo dalį puikiausiai at
liko.

Po koncerto, apatinėj sve
tainėj buvo surengti pietūs, 
kur buvo gražiai pavaišinti

nę.
Būdavę partizanams ir sunkių 'dienų. 

Trūkdavę maisto, šaudmenų, priešas 
siųsdavęs baudžiamąsias ekspedicijas. 
Tada tekdavę sunkiai kovoti, gelbėti sa
ve ir draugus iš mirties nasrų. Kartą di
delės vokiečių jėgos apsupo Onutės par
tizanų būrį jo bazės vietoje. Mišką iš vi
sų pusių apšaudė artilerija, tankai, kul
kosvaidžiai. Iš viršaus nuo ryto iki vaka
ro bombardavo lėktuvai. Apsupusių prie
šų lankas vis siaurėjo. Ištisas 15 dienų 
tęsėsi šturmo pragaras. Narsiai kovėsi 
partizanai, niekas nenorėjo gyvas pasi
duoti hitlerininkams grobikams į magus. 
Bet partizanų jėgos vis silpnėjo. Nebebu
vo šaudmenų, nebebuvo ko valgyti. Pir
mą kartą savo gyvenime, pasakoja Onu
tė, mitau arkliena, paskiau žolėmis, šak
nelėmis. Ir vis dėlto partizanai nepuolė 
dvasia. Vienoje vietoje jie sudarė stiprų 
kumštį. Vokiečių baudžiamojo būrio lan
kas buvo perkirstas ir partizanai išėjo iš 
apsupimo.

— O daugiau lietuvių jūsų partizanų 
būry nebuvo? — klausiu Onutę.

— Buvo. Mano būry buvo 3 lietuviai. 
Du iš jų, Jonas ir Petras, operacijos me
tu buvo partizanų paimti į nelaisvę, o 
trečias, Stasys, pats atėjo pas partizanus. 
Jie visi buvo vokiečių sumobilizuoti ir 
pasiųsti į Baltarusiją kovoti prieš parti
zanus, saugoti geležinkelių. Tačiau jie 
nepanorėjo tarnauti vokiečiams ir suti
ko geriau pereiti pas partizanus. Nors 
jie ne mano grupėj buvo ir mes retai su
sitikdavom, bet, vadų atsiliepimu, visi 
trys lietuviai gerai kovės prieš vokiečius. 
Gretimam baltarusių partizanų būry bu
vo dar trys lietuviai. Jie patys pabėgo iš 
vokiečių kariuomenės pas partizanus. Vi
si trys lietuviai partizanų tarpe naudojo
si dideliu pasitikėjimu, buvę paskirti par
tizanų būrių vadais.

Ištisus metus Dzūkijos duktė Onutė 
praleido baltarusių partizanų būryje. 
Baltarusijos miškuose ir laukuose ji ko
vėsi* drauge su savo draugais prieš hitle
rinį priešh, suardžiusį jos tik ką prasi
dėjusį laimingą gyvenimą, sugriovusį jos 
šeimyninę laimę, nužudžiusi jos artimus 
draugus ir pažįstamus. Drauge su balta
rusiais ir rusais lietuvaitė Onutė kovėsi 
prieš bendrą priešą, pavergusį Baltarusi
ją ir Lietuvą. Kada Raudonoji Armija 
priartėjo prie Onutės partizanų būrio 
veikimo rajono, partizanai perėjo fronto 
liniją ir susijungą su reguliarėmis Rau
donosios Armijos dalimis. Tūkstančių pe
rėjusių frontą partizanų tarpe buvo ir 
Onutė.

Hollywood*) Streiko Vadas 
Neklauso Darbo Federacijos

Hollywood, Cal. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
pirmininkas William Green 
telegrama įsakė Herbertui 
Sorrell’iui, vadui septynio
likos tūkstančių mechanikų 
judamųjų paveikslų studi
jų, baigti streiką, o strei- 
kierių ginčus pavesti val
diškoms įstaigoms spręsti. 
Žymėtina, kad streikas ve
damas prieš kitas federaci
nes judžių studijų unijas.

Sorrel atmetė Darbo Fe
deracijos galvos įsakymą.

Amerikos lakūnai bom
bardavo Hanoverį Vokieti
joj____________________
program© dalyviai ir artimes
ni svečiai. Tuomi ir užsibaigė 
gražus lawrenciškių parengi
mas, pirmininkaujant A. Ta- 
raškai.

Kovo 25-tą dieną Lowellyj, 
Liet. Pil. Kliube, 338 Central 
St., 2 vai. po pietą, yra ren
giamos daktarui J. Repšiui pa
skaitos sveikatos klausime, o 
po paskaitų gražus pažmonys 
su labai įdomiu programų, ku
rį pildys Niaura, Kurgoniute, 
Kubiliūnas, Gicevičiutės ir 
Adomas Grinevičius. Tai bus 
nuostabingas programas su di
dele retenybe- Tėmykite ko
respondenciją apie tai iš Lo- 
wellio.

J. M. Karsonas.

Amerikietis saržentas Daniel L. Allen naikina iš vo
kiečių atimtus ginklus prie miesto Coblenz. Tie šautu
vai čionai mūsų kovūnams nereikalingi.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkime d. 

S. Janulis prirašė 1 naują na
rį. Laisvės agentas sakė, turės 
naujų skaitytojų. Mūsų vaji- 
ninkai, Janulis ir Bakšys dar
bą varo be sustojimo.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto mūsų k p. atstovybė 
sakė, kad per 8 mėnesius gy
vavimo jau pasiuntė $1,500 ir 
apie 4,000 svarų drabužių, 
arti $200 turi ant rankų. Dar
bas eina be sustojimo.

Šis susirinkimas nutarė pa
silikti Meno Sąjungos nariu,

vakarų, naikina barbarišką 
hitlerizmą, kuris paskandino 
kraujuose visą pasaulį, išgrio
vė miestus ir kaimus ir per vi
są pasaulį nerasi šeimos, kad 
nelietų ašarų dėl žuvusių ar
timųjų šioj baisioj kovoj. Kerš
to mes visi pilni, bet reikia ir 
žinojimo tais svarbiais klausi
mais. Todėl visi ateikite į pra
kalbas 25 d. kovo (March), 
7 vai. vakare, į 29 Endicott 
St. svetainę. Įžanga visiems 
dykai.

J. M. L.
pasimokant iš iždo $5 metinę 
duoklę. Čia trumpai suminėta, 
bet daug pasakyta mūsų kuo
pos gražūs nuveikti darbai.

Reikia pasakyti, kad LLD 
Moterų kp. veikia daug dau
giau už mūsų vyrų kuopą ir 
jų gražūs darbai ne kartą jau 
buvo' atžymėta per moterų 
kp. korespondentę, štai ir da
bar, 25 d. kovo abi LLD kuo
pos bendrai rengiu prakalbas 
d. V. Andruliui, Vilnies re
daktoriui, iš Chicago, III.

Gerbiami Worcester!© ir 
apylinkės lietuviai, kalbėto
jas palies šiuos klausimus: 
mūsų pareigas karo laimėji
mui ir po karo ir Lietuvos rei
kalai ir kaip mes, amerikie
čiai, galimo padėti.

Raudonosios Armijos iš ry
tų, o Amerikos ir Anglijos iš

CHINŲ LAIMĖJIMAS

Chinai atėmė iš japonų 
Hsipaw, didžiojo Burmos 
Kelio stotį, 45 mylios į va
karus nuo Lashio.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER ;

Laidotuvių Direktorius Į

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) ;!

Parsamdo automobilius ir ka- ] 
! rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

'Į BROOKLYN
| Telephone: EVergreen 8-9770

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

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

Komunistų Vadas Dimitrov 
Sugrįžo j Bulgariją

Georgas Dimitrovas su
grįžo iš Sovietų Sąjungos į 
savo gimtąjį kraštą, Bulga
riją. Jis yra vienas iš ketu
rių komunistų, išrinktų į 
Bulgarijos Tautinio Fronto 
komitetą, patrijotų organi
zaciją priešintis fašistams. 
Tame komitete viso yra 23 
nariai. Dimitrovas pirmiau 
buvo generalis Komunistų 
Internacionalo sekretorius.

Hitlerininkai savo laiku 
buvo padarę sąmokslą prieš 
Dimitrovą, kaltindami jį ne
va kaip dalyvavusį padegi
me Reichstago, senojo Vo
kietijos seimo rūmo. Ta- 
čiaus nacių teismas taip su
sipainiojo, kad turėjo Di
mitrovą paleisti. Gerai ži
noma, kad patys naciai su
degino Reichstagą, daryda
mi provokaciją prieš komu
nistus.

Maskva. — Neoficialiai 
pranešama, kad Raudonoji 
Armija visomis pusėmis 
puola vokiečius Karaliau
čiaus srityje.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

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.

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Vietinės Moterys Gauna 
Tūkstančius Extra 
Raudoną Punktų

Kasdieną yra duodama bran
gių raudonųjų punktų šeimi
ninkėms, kurios pristato mė
sininkams panaudotus rieba
lus. Kadangi šiai šaliai gali 
pritrūkti riebalų, tai tie vir
tuviniai riebalai juo labiau 
reikalingi gaminti vaistams, 
dirbtinei gumai, parakui, mui
lui, dažams ir šimtam kitų bū
tinų dalykų mūšio laukui ir 
namų frontui.

Kiekviena moteris gali pri
sidėti prie galutinosios Perga
lės, taupydama kiekvieną pa
naudotų riebalų lašą kas kar
tą. kada ji valgius gamina. 
Verta net vieną šaukštą su
taupyti. Argi jūs netaupysite 
iki galutinosios pergalės prieš 
Vokietiją ir prieš Japoniją?

Vokiečiai sako, kad rusai 
audringai juos atakuoja 
ties Stettinu.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IK ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės. •
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

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- 

L lūs 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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINTAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.
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Breslau Per Žiaurius 
Mūšius Imamas

Maskva.— Sovietų kariai 
užėmė dalį didžio automo
bilių fabriko Famo Junkers 
Breslau mieste, Silezijos 
sostinėje. Pėda po pėdos jie 
grumiasi pirmyn per minų 
plotus ir vokiečių barika
das ir per įveržtas kauty
nes durtuvais ima namų po 
namo. Naciai padarė pen
kias kontr-atakas per die
na prie Hindenburgo aikš
tės. Visos kontratakos at
muštos. Sovietiniai kariai 
nušovė 7 priešų lėktuvus, 
kurie gabeno maistų ir ki
tus reikmenis apsuptiem 
vokiečiam.

Naujas Sovietų Ofensy- 
vas Silezijoje

Berlyno radijas sakė, jog 
rusai panaujino ofensyvų 
Silezijoj, per tris dienas nu
žygiavo 17 iki 25 mylių 
pirmyn ir įsiveržė į Neus- 
tadto miestų, 25 mylios į 
vakarus nuo Odro upės. 
Neustadtas yra svarbus 
pramonės miestas už trijų 
mylių nuo Čechoslovakijos 
rubežiaus.

Naciai skelbė, kad jie i 
pradėję kontr-atakuot rau- ■ 
donarmiečius vakarinėje 0- 
dro upės pusėje, ir gyrėsi, 
kad vokiečių lėktuvai suar-; 
dę du tiltus per Odrų tarp 
Kuestrino ir Frankforto.

Pasak vokiečių, Sovietai 
Silezijoj ofensyviai puola 
nacius 80 mylių ilgio fron
tu nuo Grottkau iki Ratti- 
boro, prie Vokietijos, Len
kijos ir čechoslovakijos sie
nų suėjimo.

Japonijos radijas sakė, 
kad Amerikos bombanešiai 
veikė nuo 15 savo lėktuv- 
laivių. “Japonai gyrėsi, kad 
nuskandinę du lėktuvlai- 
vius. Bet niekas to nepa
tvirtina.

Berlyno radijas antra
dienį pranešė, kad ameri
kiečių ir anglų lėktuvai vėl 
plačiai puola Vokietija.

Trečioji Amerikos armija 
per dienų suėmė 8,355 vo
kiečius.

Holandijon sugrįžo kara
lienė Wilhelmina iš Londono.

šiemet tik po du ameri
kinius lėktuvus negrįžo iš 
kiekvieno šimto puolusių 
Vokietijų lėktuvų.

Cambridge, Mass.
Iš Laidotuvių Petro 

Andreliuno
Penktadienis, kovo mėnesio 

9 diena, 1945-tų metų, kuo
met buvo nepaprastai graži 
pavasariniu oru diena, kuo
met jau paukšteliai džiaugs
mingai čiulbėjo belaukdami 
pavasarinės gaivinančios auš
ros, kuomet saulutė jau sta
čiau žėrė savo šildančiais spin
duliais į mūsų vargų ir ašarų 
pakalnę,) kuomet ji stipriau 
švietė, šildė ir viską gaivino iš 
po kieto letarginio žiemos 
suspaudimo ir tuomi viską 
linksmino gamtoje; tą dieną 
žiaurioji; mirtis tykanti baisaus 
įvykio gobštųjų darbdavių 
įmonėje - darbavietėje, nemie- 

i laširdingai sugniaužė ir nu
gnybę Petro brangią gyvybę, 
kur Petras, reikalo verčiamas, 
paskubomis dirbo ir apgedu- 
siu, Betvarkiai operuojančiu 
elektrikiniu eleveiterių (keltu
vu) kėlėsi, kur jo darbas rei
kalavo.

Staiga eleveitorius sukrypo. 
Elektrine pajėga sukrėstas ir 
trenktas j vieną šoną, ir tame 
nelaimingame momente Petras 
išmuštas iš lygsvaros atsirėmė 
dasilytėdamas e 1 e k t rizuotos 

! geležies ir. . . ant vietos liko 
sunaikinta Petro Andreliuno 
brangi gyvybė!

Petras iš Lietuvos j šią ša- 
i IĮ atvažiavo 1913 motais. Kilęs 
■ iš Kauno vedybos, Panevėžio 
apskričio'. Dabar tos vietos 
(Aukštaitijos dalis), rodosi, 

; prie Biržų priklauso. Buvo dar 
ne senas amžiumi, turėjo virš 
penkias dešimtis metų. Buvo' 
sveikas ir gan stiprus žmogus. 
Galėjo dar ilgai gyventi, dirb
ti ir džiaugtis gyvenimu, kurį 
jiedu su savo mylima gyveni- 

i mo drauge Marijona kūrė at
eičiai. Vaikų jiedu, rodosi, ne
turėjo.

Petras, buvo giliai apsišvietęs 
žmogus, puikiai politiniai pra
silavinęs ir veikime sumanus. 
Jis priklausė prie Lietuvių Li
teratūros Draugijos 8-tos kuo
pos ir buvo prot. raštininkas. 
Prie LDS ir Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos. Buvo di
delis mylėtojas dienraščio 
Laisvės. Petras be galo troško 
greitesnio hitlerizmo sutriuš
kinimo. Tam jis darbavosi ir 
diena iš dienos laukdavo vis 
didesnių Raudonosios Armijos 
ir visų talkininkų pergalių. 
Deja, nelemta buvo tam idea
liškam draugui pamatyti di
desnių ir galutinių pergalių!

Petro Kūnas Buvo Masiniai 
Nulydėtas Į Cambridge 

Krematoriją
Draugės Andrcliunienės ir 

aplinkinių draugų pakviestas, 
turėjau sakyti atsisveikinimo 
kalbą krematorijoje prie ve
lionio karsto, paskendusio pui
kiausiose gėlėse: rožėse, leli

jose, korneišiose ir kitokiose.
Petro kūnas į krematoriją 

buvo lydymas labai daug žmo- 
nių-masiniai. Tai nepaprastas 
įvykis, kad darbo dienoje, tai 
buvo pirmadienis, kovo 12 die
ną ir kariniame skubių darbų 
laikotarpyje, žmonės surado 
būdus ir laiką atidavimui ge
ram žmogui paskutinio patar
navimo. Didoka krematorijos 
puošni patalpa (chapel) buvo 
pilnutė pripildyta žmonėmis. 
Visi kalbėjo, jog tai pirmos 
tokios didelės laidotuvės.

Petras buvo apšvietos ir 
kultūros mylėtojas ir todėl, su- 
lyg jo troškimų, jo kūnas ta
po sunaikintas moderniškiau
sių būdu krematorijoj aukšto 
laipsnio karščiu, kovo 12 die
ną, 1945 metais, Cambridge, 
Mass.

Brangus idėjos drauge, Pe
trai, lai tavo kūno lengvučiai 
pelenai ramiai sau dulksnėja 
jiems skirtoje vietoje per am
žius! Nors tavęs jau trūksta 
mūsų tarpe, bet mes, pasili
kę darbuosimės ir sieksimės tų 
brangių idėjų įgyvendinimui, 
dėlei kurių tu gyvenai ir šir
dingai darbavaisi!

Taipgi giliausią simpatiją 
reiškiu draugei Marijonai An- 
drcliunienei šiame neapsaky
tai skaudžiame įvykyje. Linkiu 
jums, pergyventi tas be galo 
skausmingas valandas.

Dabar, Maryte, turėsi viena 
nueiti. į pažangiųjų lietuvių 
susirinkimus, parengimus ir 
piknikus, kuriuos Petras visuo
met mylėjo ir lankė.

Nenuilsk ir niekuomet ne
atsitolink nuo pažangaus ju
dėjimo, tai tuomi gražiausia 
pagerbsi savo buvusį mylimą 
draugą Petrą. Būk tvirta ir 
pilna pajėgų žygiuoti tąja 
kryptimi, kurią abu nusistatė
te dar Petrui gyvam esant.

Čia noriu priminti ir tą, jog 
laidotuvių direktorius pilietis 
Overka prideringai patarnavo 
šermenyse.

Taipgi draugė M. Andreliu- 
nienė labai ačiuoja visiems 
draugams, kaimynams ir pa
žįstamiems už dalyvavimą šer
menyse ir už viską, kas kuomi 
pagelbėjo sunkiausiame laike.

Iš krematorijos buvo visi 
žmonės paprašyti sugrįžti į 
Cambridge Lietuvių Kliubą, 
kur buvo paruošti pietūs ir 
ten visi svečiai pavaišinti. 
Šioje nuotaikoje drauge M. 
Stašienė, prisiminus Lietuvos 
sunkią paclętį, paaukojo $10 
Lietuvos vaikučių sušelpimui.

J. M. Karsonas.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PAKUOTOJAI
KAVOS IR ARBATOS

DALIAI — PILNAM LAIKUI
HARRISON COMPANY

50 STONE ST.
83 PEARL ST.

' (67)

Buy More Bonds
PRANEŠIMAI

IŠ KITUR
CHESTER, PA.

C. P. A. rengia didelį mass meet
ing, kovo 22 d. Odd Fellows salėje, 
8th ir Sproul Sts. Kalbės Elizabeth 
Gurley Flynn; ji kalbės kas link 
po karo už 60 milijonų darbo pro
gramą. Taipgi kalbės Mort Free
man ir John Tomlin. Pradžia 8 v. v. 
Kviečiamo lietuvius dalyvauti.

(67-68)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 22 d., 7:30 v. <v. 376 W. B’way. 
Kviečiame visus dalyvauti mūsų 
susirinkime, nes bus daug svarbių 
nutarimų. Taipgi atsiveskite ir 
naujų narių, nes dabar eina vajus. 
A. D„ rast. (67-68)

ELIZABETH, N. J,
Prašau labai visų atstovų nuo 

įvairių organizacijų susirinkti į Lie
tuvai Teikimo Pagclbos Komiteto 
susirinkimą kovo (March) 22 d., 8 
v. v., LDP Kliube, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J. Neturėjome susi
rinkimo jau keli mėnesiai, kas nela
bai smagu žymėti. Tad nepamirš
kite visi dalyvauti. — Nutarimų 
rast. D. K-tis. (66-67)

PEČKURIAI 
LAISNIUOTI 
MĖSININKAI

IR MĖSININKŲ PAGELBININKAI 
MEITĖLIŲ SKERDYTOJAI 

NUOLATINIS DARBAS 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

CHARLES MILLER & CO.
5th St. and N. Y. S. & W. Railroad

North Bergen, N. J.
(73) 

i‘.     "• ....................... —11

REIKIA VYRŲ
GYVYBINIS KARO DARBAS.

PAGELBININKAI, MECHANIKAI, 
ALUMINUM WELDERS.

Aukščiausios galimai algos. .60 valandų sa
vaitė. Vien tik dieniniai šiftai. Nuolatinis 

darbas. Patogi vieta. Prisilaikoma WMC 
taisyklių. |

HARCO STEEL CONSTRUCTION CO.
1180 E. Broad St., Elizabeth, N. J.,

(73)
*---------------- 1--------

IŠSIUNTINĖJIMŲ 
RAŠTININKAS

PATYRĘS, GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

Standard Oiled Clothing Co.
810 East 152nd St., Bronx, N. Y.

 (68)

SPECIALIAI VYRAI
ABELNAM VALYMO DARBUI 

LIGONINĖJE
Kreipkitės

MISS CASSIN, Executive Manager
UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS

PHILADELPHIA, PA.
(71)

LABELIŲ KL1JU0T0J0S IR PILSTYTOJOS
50c Į VALANDĄ PRADŽIAI

55c PO TRIJŲ MĖNESIŲ
48 Valandų, 5 Dienų Savaitė

Nuolat
Pokarinė Proga

PAKILIMAI 
Sėdinčiom Darbas.

Švarus Moderninis Fabrikas

INTERNATIONAL VITAMIN CORP.
1 Main Street,

BROOKLYN
(67)

UŽSAKYMŲ PILDYTOJOS IR PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

50c Į VALANDĄ PRADŽIAI
55c PO TRIJŲ MĖNESIŲ

62fc KURIOS SU PATYRIMU
48 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ

INTERNATIONAL VITAMIN CORP.
1 Main Street, •

BROOKLYN ’
(67)

Sandėlis Knygų ir Žolių

EV. 4-7345

Gydykla nuo Baimės Mirties ........  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 Pūstynėje ... ........   25c
Burykla ir Burtininkas ......................... 25c
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę

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

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

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

Sapnas Marijos Alyvų Kalne   — 15c
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta $1.25 
Kapitonas Velnias, 400 pusi............... , $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su

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

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viski} ant pasaulio žinosi .... 20c

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

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

Scbūklingas Zerkilas ............................. 25c
DVARINĖ PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

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

čius išgelbsti nuo smerties .......... 25c
Geros naminės rodos ir daug juokų 15c 
Trys uėkeiktos karaliaus dukterčs ...... 25c
RAGANA ir keliaunikas Jonas ............ 30c
KELIAUTOJAI į Šventą žemę JERU-

ZOLIMĄ ............   25c
Kabalas, Zobovos Knygutė ..................... 10c
Praloto Olšausko Darbai .................. 25c
Ko Non Kunigas Kaulinis.................... 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos

be kito pagelbos ............................. 35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350

įvairių 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. .... $1.00

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

GROMATOS į Lietuvą su pasveikinimais ir 
gražiomis kvietkelėmėms ; apie 15 skirtingų 
pasveikinimų bei dainų. Tuzinas 40c, 3 tu
zinai už $1, arba 10 tuzinų už $3.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

Mostis nuo bile kokio niežulio skaudulio, 
rožės įsikirtimų, apdegimų ir vėžio $2.25.

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-fcver) 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 pilvo 
((heart-burn) 85c; Bailių arbata ir mostis 
l>o 85c ;

Nuo papušku ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų $1.25.

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

SKALBYKLOS PAGELBININKAI
LIGONINĖJE

Kreipkitės
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS

PHILADELPHIA, PA.
(67)

--------    ----------  " " "  ......... ........ ■■■ ■11

AUTO MECHANIKAI
PRIE AUTOMOTIVE JOBBERS 

MAŠINŠAPĖJ; PUIKIAUSIOS DABAR 
IR POKARINES PROGOS;

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
KREIPKITĖS
AMSCO,

53 LOCK ST., NEWARK. N. J.
 (70)

APVALYTOJAI
Wholesale suknelių įstaiga. Nuolatinis darbas. 

Viršlaikiai po 40 valandų.
MILTON SAUNDERS, 550—7TH AVE,, 

N. Y. C.
,____________________ 2__________ Diill

APVALYTOJAI
Valandos 8 A. M. iki 5 P. M. 

Kreipkitės
UNITED PARCEL SERVICE

2320 Walnut St., 
PHILADELPHIA, PA.

(69)

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus
ABELNASFABRIKO

DARBAS
Kreipkitės

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St.

PHILADELPHIA, PA.
 (72)

LEDO TRAUKIKAI IR 
BOXMANAI
Nuolatinis darbas. 

GERA ALGA.

DIETZ ICE CO.
FRESH POND ROAD 

& MYRTLE AVE.
RIDGEWOOD, L. I.

(68)

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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
(68)

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)

SLAUGIŲ
PAGELBININKĖS

Atvažiavimas iš New York Miesto viena 
valanda lx>ng Island Gelžkeliu.

Telefonuokite AMITYVILLE 1700
Tclefonuokite mūsų kaštu.

BRUNSWICK HOME,
AMITYVILLE, L. I.

(72)

M. ŽUKAITIS
834 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

Lie. by Board of Health

$vV3E J^bb°a
EXTERMINATING

416 So. 5 th Street
COMPANY

Brooklyn, N. Y

Specializuojamos naikinimu brudo ir pelių. Pasimatykitc su 
mumis dėl vargų nuo blakių. 

Skysčius parduodame ir mažais kiekiais.

Patarnavimas laivynui yra taip jau svarbus Raudono
jo Kryžiaus veiksnys, kaip kad ir pagalba ir patarnavi
mas esantiems visuose kituose skyriuose mūsų ginkluo
tųjų jėgų.

IŠNAIKINAME 
ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
ĮJLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį brudą.

& APTARNAUJAME
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS
Jūsų varginimosi del brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 

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

Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

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 mostį, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

Kaina—1 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. Į 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagalbai 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 Mostis 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, Nušūtimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
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- 
veiy—Salve for Poison Ivy. šita 
mostis prašalina 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—63 Putnam St.

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY
N. Y. DOCK CO.

GALE MONTAGUE ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(73)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(70)

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(72)

MERGINOS
(Amžinus 17 iki 45) 

PILSTYMUI. LABEIJŲ KLIJAVIMUI 
IR PAKAVIMUI 

VAISTŲ & KOSMETIKŲ 
8:30 A.M. iki 5:30 P.M. 
(Viena Valanda Pietums) 
DUODAMA UNIFORMAI

WILLIAM R. WARNER CO. INC.
113 West 18th St., N. Y. City.

(67) r—................ ................ ............ , . ,

DALIAI - LAIKO 
NAKTIM DARBININKĖS 
Darbas dry cleaning dirbtuvėje, 
6 P. M. iki 10 P. M., pradedant 
pirmadieniu, baigiant penktadieniu; 
patyrimas nereikalingas. Telefonuo
kite arba matykite Mr. Seidel, 
Lackawanna Laundry Bldg., 
20 Hague St., Jersey City, N. J., 
JOURNAL SQUARE 4-8702. 
___________________________________________(67)

MOTERYS
APTARNAUTOJU PAREIGOM 

LIGONINĖJE 
Ant Privatinių Aukščių 

Kreipkitės 
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS

PHILADELPHIA, PA. 
______________________________LL.

MOTERYS
WARDU APTARNAVIMO 

PAREIGOM 
LIGONINĖJE

Kreipkitės
MISS CASSIN 

UNIVERSITY HOSPITAL 
34TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
__________________ (71)

MERGINOS-MOTERYS
DIRBTI ŠVARIOJE. MODERNIŠKOJE KOS
METIKŲ DIRBTUVĖJE. NUOLATINIS 

DARBAS. 6 DIENOS, (47 VALANDOS) 
$25.25.

ŠAUKITE MR. JONES 
LEHIGH 4-2552.

(70)

SĄSKAITŲ RAŠTININKĖ 
Tik patyrusi typistė. Nuolat. Fabriko ofisas. 

5’Xi dienos, $29.90. šaukite Mr. Charles, 
LEhigh 4-2550.

(70)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.’
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(72)

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Mokinės Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS

Būtinoj Pramonėj 
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY
Delaware Ave. & Palmer Str.,

PHILADELPHIA, PA.
(72)
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Pardavinėtojus
SHOULD FARM OWNERS ORGANIZE?

Pagerbs Darbininką
Vadą Fosterį

William Z. Foster’is, Komu
nistų Politinės Sąjungos vice
prezidentas ir pionierius Ame
rikos darbininkų vadas, bus 
garbės svečiu unijistų ir abel-

William Z. Foster

.jonai darbininkų judėjimo 
pagarbai ruošiamame bankie- 
te šio penktadienio vakarą, 
kovo 23-čią. Bau kietas bus 
Tom Mooney Hall, 13 Astor 
Place, New Yorke. Pradžia 7 
vai. •

Louis Weinstock, A FL Pain
ters District Council 9 finansų j 
sekretorius - iždininkas, ir Ben; 
Gold, CIO International Fur & j 
Leather Workers prezidentas 
yra pirmininkais bankieto ren
gėjų komiteto. Ir daug kitų žy
mių unijistų yra rengėjuose ir 
bus dalyviuose to
darbininkų vado pagarbai 
bankiete.

Šiuo pokyliu atžymės 50
meti) sukaktį Fosterio veiklos Y., 6 didelius high-ball stik- 
ir vadovybės darbininkų ir 
abelnuošė liaudies judėjimuo
se.

Laisvės Bazarui
Dovanos

Minėjo Gimtadienį 
Laisvės Bazare

DAIKTAIS
Walmus, Brooklyn, N. 

Y., kartoną popierosų.
Margie Jasilionienė, Brook

lyn, N. Y., skepetaitę galvai.
C. Bender, Brooklyn, N. Y., 

K) svaru saldainiu.
Mary Janulevich, Maspeth, 

Y., suvirs du tuzinu gyvų

A.

Suzanna Kazakevičiūtė, Ja
maica, N. Y., 5 gražiai pasiū
tus nosinaitėm sudėti maiše
lius.

Stanley
Woodhaven, N. Y., keikso.

Helen Kanaporis, Brooklyn, 
N. Y., 5 dideles kvietkas.

Frank Givis, Brooklyn, N. 
Y., k vartų ką.

M. Nargelienė, Flushing, N. 
Y., kvortą grybų.

Frank Dobilas, B’klyn, N.

ir Anna Titan i ai,

Mrs. Anna Warwick, (sav. 
liet, užeigos, Applegarth Rd.), 
Highstown, N. J., 2 bonkas 
vyno ir bonką degtines.

Peter Satkus, Brooklyn, N.

Frances Mažylienė, B’klyn, 
N. Y., gražų abrūsų setą.

St. Vinikaitienė, Ozone 
Park, N. Y., 3 bliuskutes.

Ralph Lamaitis, B’klyn, N.

Ona Kvietkienė, B’klyn, N. 
veterano Y., minced ham.

M. Misevičienė, Brooklyn,

S. Tamsonienė, 2 fascinators 
ir džiūlerį.

Marijona Ražanskienė, Un
ion, N. J., dvi n u mėgstąs ske
petaites ir keletą šukų su mez
giniais.

B. šalinaitė - Sukackienė, 
Richmond Hill, N. Y., dvi dė
žes nosinaičių, porą auskarių, 
1 gražią špilką.

PINIGAIS
Geo. Jamison, Livingston, 

N. J. (bl.) : Po $1 : G. A. Ja
mison, V. Tyliūnas, II. A. E. 
Palson, Chas. Anuškis, John 
Kuneskas. Po 50c: Geo. Dai
niškas, Joe Stemeris. Viso $6.

Jamaica, N.
Juozas ii* 

Frances & 
Kazokienė,

Mrs. Hilliard, Maspeth, N.

Kaulinį Laidos Šį 
Trečiadieni

Charles Kaulinis mirė kovo 
17-tą. Pašarvotas graboriaus 
Bieliausko šermeninėje, 660 
Grand St., Brooklyne. Laidos 
trečiadienį, kovo 21 d., 2 val.| 
po pietų, Alyvų Kalnelio ka
pinėse.
• Velionis Kaulinis paėjo iš 
Dusinių kaimo, Vyžuonių par., 
Utenos apskrities. Į Jungtines 
Valstijas atvyko prieš apie 20 
metų, iš Argentinos, ir veik 
visą laiką gyveno Brooklyne.

lūs.
V. Kazei, Jamaica, N. Y., 

(laikrodininkas), auksini vy
rišką laikrodėlį.

Mary Sinkevičiūtė, B’klyn, 
N. Y., gražų kvartuką.

Draugė iš Great Neck, N. 
Y., sūrį (per P. Bečį).

Ig. Urbonas, Great Neck, N. 
Y. (bl.) : drg. Marcinkevičie
nė. moterišką svederį ir 2 pri
juostes. A. J. Kasmočius, (sav. 
užeigos 91 Steamboat Rd.), 
tris bonkas degtinės, brandos, 
vodka.

J. Lazauskienė,

F. Kazokienė, 
Y. (bl.): Po $5: 
Bronė Sukackai, 
Robert Gray. F. 
$2. Viso $12.

Uršulė Bernotienė, Wood
haven, N. Y. (bl.) : Po $1 : J. 
Drusys, Anthony Linkus, He
len Feiferis, Uršulė Bernotie
nė, Katinas, Jr. (šeima) Jo
seph Steponaitis, F. Reinhardt, 
50c. Viso $6.50.

C. Bready, B’klyn, N. Y. 
(bl.) : C. Bready, $3. J. Pet
rick, $1. Viso $4.

P. Baranauskas, Bridgeport, 
Conn, (bl.) : A. Jocis, $3. P. 
Baranauskas, $2. Viso $5.

A. Stripeika, Elizabeth, N. 
J. (bl.) : Z. Stasi u lis, $5. Pet
ras Nalivaika, $2. Po $1 : An
tanas Stripęika, Pranas šiau- 
lis, John Zagreckas, W. Pau
lauskas, M. Radzonis, J. Simo
naitis, J. Zaveckas, A. Saulė- 
nas, J. Zizes, P. Poškus, P. 
Savičius, G. Kardauskas, A. 
Pociūnas, W. Bite, C. Andru- 
nas, Povilas Riteris. Viso $23.

J. J. Mockaitis, Bridgeport, 
J. Mockaitis, 
A. Pu d imas, 
Švėgžda. Viso

Laisvės bazare, Įvykusiame 
kovo 16, 17, 18, Grand Para
dise salėse, taikėsi matyti 
.daug linksmų šeimyniškų ir 
draugų grupių, susibūrusių pa
silinksminti. Tačiau šeštadienį 
mano akį ypatingai patraukė 
balkone didelis vienas stalas, 
užimąs veik visą vidurį bal
kono. Kas ten būtų? Reikia 
pažiūrėti.

Nuėjus, radau visiškai for
mai išką puotą. Tarpe gerų ki
tų vaišių, viduryje stalo stovi 
gražus pokylio pyragas, žva
kutėmis padabintas. Priešais jį 
sėdi Anna ir Jurgis Kazakevi
čiai. Tai buvo paminėjimas 
Anuos Kazakevičienės gimta
dienio. Puotą surengė Mrs. 
Navikas ir Mrs. Bekešius. Da
lyvavo Navikai, Bekešiai, 
Bukšnaičiai, Sprainiai, Repke- 
vičiai, Purvėnai, Drusiai, F. 
Dūlis, St. Ūsaitis, Mrs. Kieva- 
nas, Mrs. Tessie Waldon, Mrs. 
Helen Fritzsimmons.

Greta vaišių, čia pasakyta 
trumpų kalbų-linkėjimų Ka
zakevičienei dar ilgų ir lai
mingų metų, sudainuota “Hap
py Birthday to You,” taipgi 
dalyviai Įteikė gražų ridikiu- 
1Į. Tuo pat sykiu pokylio da
lyviai neužmiršo ir bazaro, 
kožnas atėjęs su darbu čionai 
rado apie porą desetkų pirkė
jų bazare parduodamų daiktų.

Kazakevičiai gyvena 18 
Stagg St., yra geri Laisvės kai
mynai ir prieteliai, dienraš
čio pramogų nuolatiniai lanky
tojai, kaip kad yra ir dauge
lis iš jų artimųjų draugų ir 
giminių. Jų maloni šeimyna 
irgi draugiška Laisvei. Tad vi
sai nestebėtina, kad rengėjos 
sumanė panaudoti Laisvės ba- 
zarą tai iškilmei.

tt1 it it T
BAD IDEA,4 1

Marilyn Corw'in, 
pardavinėtoja 

Mrs. Elizabeth

Trys asmenys tapo pašauti 
ir 4-tas sužeistas sąjūdyje, iš
kilusiame dėl to šaudymo 
Sacks Fifth Ave. krautuvėje, 
New Yorke, šovė jas, Valen
tine Michael Smith, 28 metų, 
buvęs 1941 metais paleistas iŠ 
proto ligoniam Įstaigos. JĮ 
areštavo.

Sužeisti:
newyorkiete, 
kaklaraiščių ; 
Kaplan. Mrs. Dora Dubinsky 
ir Thomas Morrissey, krautu
vės detektyvai.

Smith atėjęs krautuvėn ko 
pasipirkti ir norėjęs gauti pre
kes ant kredito, bet neturėjęs 
tam dokumentų. Kada parda
vinėtoja ir dvi moterys detek
tyvai pareikalavo Įrodymo, jis 
ir pradėjęs šaudyti. Sakoma, 
buvęs

EACH SYMBOL REPRESENTS 10% 
OF FARM OWNERS QUESTIONED

• SOURCEi FORTUNE fARM POU, 1943

PICTOGRAPH CORPORATION FOR PUBUC AF pairs’ COMMITTEE. INC

Buvo atsiklausta Amerikos farmeriu, ką jie mano 
apie reikalingumą farmeriu organizacijos. Miestų dar
bininkai organizuojasi į darbo unijas, bet kodėl far- 
meriai tebėra veik visai neorganizuoti? Apklausinėji
mas parodė, kad apie 63 nuoš. farmeriu pritaria reika
lingumui farmeriams organizuotis, apie 24 nuoš. prie
šingi, o apie 12 nuoš. neturi jokios nuomonės.

Filmos-Teatrai “The Rainbow” dabar rodo
ma daugelyje teatru.

Įsigėręs.

MIRE
Anthony Steger, 

žiaus, gyveno 155 
Brooklyne, mirė 
Kūnas buvo pašarvotas grab. | 
J. Garšvos koplyčioj, 239 Bed-1 
ford Ave., kuris ir rūpinosi į 
laidotuvių pareigom. Palaido
tas kovo 20 d., 2 vai., M,t. Oli
vet (Alyvų Kalno) kapinėse.

Lietuvių išsireiškimas “bai
siai graži” yra kalbos atžvil
giu klaidingas ir neatsakąs no
rimai išreikšti minčiai. Bet 

įkalbant apie filmą “The Rain-į 
am- bow” tas išsitarimas visai ati-1 
St. tinka. Filmą iš tikrųjų yra bai-| Alexander

Įspūdinga patrijotinė filmą 
“National Velvet” dabar ro
doma daugelyje teatrų susie-

40 m.
So. 4th
kovo 18 d. i šiai graži. Ji — baisi nacių 

papildytais žiaurumais ir ne
apsakomai graži kovotojų 
prieš pavergėjus pasišventimu 
ir žavinga meile viskam, kasiant apendiko. 
teisinga, gražu ir dora. I ketvirtadieni .

Granach, vaidi
nęs Thomasino rolę veikale 
“A Bell for Adano,” krito Cort 
Teatro užscenyje pereitą pir
madienį. Jį tuojau nuvežė li
goninėn ir padarė operaciją 

Granach mirė

į 
t

USED FAT WORKS HERE!

One pound of used fat will fire four 
37 mm. anti-aircraft shells. Save 
and turn in every drop. It’s needed 
now more than ever. _

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Conn, (bl.) : J. 
$2. Po $1: J. 
Miknevičiai, A.

Great Neck,

Rep.

Richmond
Vincas De

sk u stu va.
gražiai ap- 
ir du kvar-

Ig. Urbonas,
N. Y. (bl.): Po $2: P. Mar
cinkevičiai, M. Marcinkevičiai. 
Po $1 : Jack Lazarus, 
Laužaitis. Viso $6.

P. Beeis, Great Neck, 
$2: F. Griškevičiai, F.

M. Kupčinskai,

Planuoja Miestui Naują 
Medikališką Centrą

PRANEŠIMAI
Notice is hereby given that Dolly 
Fruit Products Corp., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade- < 
mark “Dolly” with the Secretary 
of State' of New York, to be used 
on food products, namely, syrups 
for beverages. (65-82)

’ 282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Chas.

kis, J. 
Bečiai, 
$1: O.

Samuel II. Halstead, 39 m., 
buvęs banko kasininku West- 
chesteryj, nusišovęs po nesusi
pratimu dėl išeikvojimo pini- 
gy. KJIRV

gutis, elektrikinį
Mary Stukienė, 5 
mėgstąs nosinaites 
tukus, pačios pasiūti.

Juozas ir Marijona Sprai
niai, B’klyn, N. Y., setą stiklų, 
5% doz. doughnuts, vieną len
telę valgiui pjaustyti.

K. ir I. Levanai, Brooklyn, 
N. Y., ham.

Lidei- 
P. A.

D. C. Kasmauskai. Po 
Vinickienė, N. Lipskie-

nė, Elz. Kasperienė, V. Alyta. 
Viso $14.

Pavieniai:
Chas. Vigūnas, (sav. užeigos 

284 Scholes St.) Brooklyn, N. 
Y., $15. Po $10: Jonas niū- 
varkietis ir Vincent Bartusk as,

Vera Mikutaitytė, Teaneck

«; M
Ir

M

'•yyį "S

%

Po $5: Margie Jasilionis, 
Brooklyn, N. Y., Wm. Baltru
šaitis, B’klyn, N. Y., John 
Kazlauskas (kareivis sugrįžęs 
iš už jūrų, per A. Zurnis), 
Geo. Zablackas, Maspeth, N. 
Y., V. Bovinas, Forest Hills, 
N. Y.’, Mr. & Mrs. J. Sadaus
kas, B’klyn, N. Y.

M. Janulevičienė, Maspeth,

Kad miestas būtų pirmas 
ne vien tik didumu, bet taip 
pat mokslu ir sveikatos at
žvilgiu, planuojama prie New 
Yorko Universiteto įsteigti di
džiulis moderniškas medika- 
Iiškas centras.

Tokio centro statyba, apro- 
kuojama, lėšuos $27,500,000. 
Statybą planuoja pradėti tuo
jau, kai tik bus galima gauti 
reikiamų medžiagų. Lėšoms 
miestas prisidėtų su $12,500,- 
000, o likusius!,$15,000,000 ti
kisi patsai universitetas sukel
ti aukomis iš pasiturinčių, lab
daringų savo rėmėjų.

Pereitą pirmadienį New 
Yorke šiluma buvo 68 laips
niai. Tačiau mięstiečiai perspė
jami dar nenešti savo kailinių, 
į sandėlį. Oro pranašai dalei- 
džia, kad dar galį būti sniego 
ir ledo.

Notice is hereby given that “Yeah 
Man’’ Products Co., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Yeah Man” and “Hula-Kula” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used on food products, 
namely, syrups. (65-82)

Notice is hereby given that I. 
Lefkowitz & Sons, Inc., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark "Blossom” with lhe Secretary 
of State of Now York, to be used 
on food products, namely, beverage 
syrups. (65-82)

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Merle Oberon, žvaigždė spalvotoj, puikioj filmoje 
“A Song to Remember,” paremtoje gyvenimu garsaus 
muziko Frederic Chopin. Filmą dabar Brooklyn© Para
mount Teatre, centralinėj miesto dalyje, o ne už ilgo 
bus ir kituose žymesniuose susiedijų teatruose. Verta 
pamatyti.

Po $2: J. Paukštaitis, New
ark, N. J., Antanas Balčiūnas, 
B’klyn, N. Y., Julius Kalvaitis, 
B’klyn, N. Y., Petras Taraške
vičius, A. Grikštiene, Stanley 
Ūsaitis, B’klyn, N. Y., Jonas 
Barzdaitis, B’klyn, N. Y., C. 
Anskis, B’klyn, N. Y., V. Kar- 
lonas, Maspeth, N. Y., S/S 
Stanley Padegimas, B’klyn, N. 
Y., Chas Dzevecka, Maspeth, 
New York City, N. Y.

Po $1: Julia Stankaitienė, 
Jamaica, N. Y., J. Dzeveckie- 
nė,. Weehawken, N. J., A. 
Stupurienė, B’klyn, N. Y., S. 
Brusokas, B’klyn, N. Y., M. ir 
J. Sprainiai, B’klyn, N. Y.

(Bus daugiau)

Majoro LaGuardijos patvar
kymas New Yorko 
leisti 
vai. 
kėlė 
tam
per dvarą, vistiek muš.

miestui 
pratęsti puotavimą iki 1 

po pusiaunakčio vėl šu
naujų ginčų. Jam, kaip 
d variokui: eisi ar neisi

VALANDOS:

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-G868

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. T.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

VERI THIN RYTHM... 17-jew*l Praeitie* 

movement Smartly ityled yellow 
. |317i

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longlnes, 

Jules. Jurgensen.GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givląis.
i GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
►◄□H

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

te

ROBERT LIPTON, Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.

Graži ir naudinga filmą “A 
Song to Remember” pradėta 
rodyti Brooklyn© Paramount
Teatire.




