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Aną dieną buvo pasirodžiu
si spaudoje žinia, kad mūsų 
lėktuvai paskandino penkis Is
panijos laivus, 
karinę medžiagą
dar vis tebešautiems 
Franci jos prieplaukose.

Tai parodo, jog generolas 
Franko teberemia mūsų prie
šus, o mes su Franko valdžia 
tebepalaikome “normalius di
plomatinius ryšius!“

Žymieji Ispanijos lojalistų 
vadai,—kovotojai prieš Fran
ko, - 
nijos respublikos premjerą 
Juan Negrin'ą sudaryti respu
blikos vyriausybę ir palaikyti! 
ją užsienyje, iki Franko vai-, 
džia bus nuversta. O kad ji 
bus nuversta, — netenka < 
abejoti.

Menama, jog Ispanijos res
publikos vyriausybė bus suda
ryta neužilgo Meksikoje, kai 
ten atvyks pats Juan Negrin’- 
as. J vyriausybę turės įeiti vi
sų respublikinių grupių atsto
vai.

akstinu buvusįjį Ispa 
respublikos

AMERIKIEČIAI NUŠLAVĖ BEVEIK 100,000 VOKIEČIU
SOVIETAI DANCIGO IR 7,000 Lėktuvų Ardė/GEN. PATTONO KOVŪNAI 
GDYNIOS PRIEMIESČIUO S Degino Vokietiją PERKIRTO LUDWIGSHA- 

SE PUOLA VOKIEČIUS --------  ". J FENĄ IKI RHEINO UPES
Amerikiečiai ir anglai iš • _________________

hafeną1” Marxą° ^Bremeną,; Vien Trečioji Jungtiniu Valstijų Armija per 11 Dieną Užėmė 
3,275 Vokietijos Miestus, Miestelius ir Kaimus

Paryžius, kovo 22.— Tre-iupės pusėje. Trečioji ir
J ar-

Į šarvuota kariuomenė įsi- mijos per šį ofensyvą už- 
i veržė į Ludwigshafen mie- i mušė, suėmė bei sunkiai su
ostą, didį karinių chemikalų (žeidė beveik 100,000 nacių 
fabrikų centrą, vakarinėje karių. 
Rheino

London, kovo 22. — Dau- 
! giau kaip 7,000 Amerikos 

į ir 
lengvesnių lėktuvų praeitą,_____________________,

tančius Naciu; Pagrobė 204 Tankus, Nuskandino 5 Laivus naktį degino,, sprogdino ir j Hopsteną, Hespę, Achmerį, i 
-—’ apšaudė karinius miestus ir I Handorfą, Muensterį, S„ ’ 

Užimdami Braunsbergą,Skitusxtaikinius Vokietijoje. Jingeną, Leipcigą, Plaueną,| 
raudonarmiečiai pagrobė !per 24valand. jie numetę a-1 Berlyną, Borkeną ir eilę ki-'čiosios amerikiečių armijos [Septintoji amerikiečių 
204 nacių tankus, 25 šar-|pįe 12,000 tonų bombų į tų Vokietijos miestų, 
vuotus trokus, 10i9 minoj—----------------------------—

Paveldimo Turto Is- 
nūs ir 17 sandėlių įvairių [ 
karinių reikmenų. 

Sovietu kariuomenė 
dieną Karaliaučiaus 
je užmušė daugiau 

, 4,000 nacių kareivių 
i ficierių. Raudonieji 
; vai nuskandino tris 
čių transporto laivus Pilia- 

■ vos uoste arti Karaliau- i

daug Karaliaučiaus Srityje Raudonarmiečiai Nukovė Dar Tūks- jįnavesniu8 lėktuvu” pra.

London, kovo 22.—Raudo
noji Armija į pietų vakarus 
nuo Karaliaučiaus atėmė iš j 
vokiečių Bolbyčius, Nevec- i 
kus, Senąją Pasargę, Radau I 
ir Grunau.

Handorfą, Muensterį, So- [

Mūsų Lakūnai Triuš
Jurgis Dimitrovas sugrįžo į 

laisvąją savo tėvynę, į Bulga
riją. Jis sugrįžo po daugelio 
metų, praleistų užsieniuose.

Dimitrovas, — savo drąsą 
ir išmintimi, savo talentu ir 
pasiryžimu—tegali būt pavyz
džiu kiekvienam darbininkui.

Juodžiausiose pasauliui die
nose, kai jam tgrūmojo mirtis, 
Jurgis Dimitrovas, atsistojęs 
nacių teismo salėje Leipzige 
žėrė budeliui Goeringui ir ki
tiems naciams teisybės žodžius 
į akis.

Iš kaltinamojo jis patapo 
kaltintoju, į teisiamųjų suolą 
pasodindamas pačius nacių ly
derius, tikruosius reichstago 
p a degė jus.

EUROPAI GRŪMOJA 
BADAS, PAREIŠKĖ 

CHURCHILLAS

per 
srity- 
kaip 

ir o- 
lėktu- 
vokie-

tatymas Paplatintas 
Sovietų Sąjungoj

■ • bt I -1 - jitneino upes pakrantėje, Į----------------

kii Trečioji A.merikos arS i REIKALAUJA PILNOS r_ - __ - - Jt\Ll 1 1 CvlUJl AIIlcllKUb d.1 II11~

LYGYBES NEGRAM** jankių armija urmu trius- iniTTAinmT-rr

ku Trečioji Amerikos armi-

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Chur 
chill seime sakė, kad Ang
lija dabąr teturi mažiau i 
kaip 6,000,000 tonų atsar
gos maisto. Europos žemy-j . x. . . ,
ne dar blogiau, ir gręsia Rietimai lėktuvai sunai- 
badas milionams jos gy- L™1-', ■ w'nl P™' P° 
ventoju ateinančia žiemą i10-®00 lkl 12’00,0 

; Dancigo apylinkėje
Visame pasaulyje jaučia-1 vietų kariai per 

ma maisto stoka, pastebėjo [ mūšius i 
Churchillas, ir tai yra vie- [ Gross-Katzą, Kladau ir še- 
na iš priežasčių, kodėl rei-išias kitas i 

kur dėtis:jkia pagreitinti ir pasmar- 'vietoves ir suėmė daugiau 
veiksmus dėlei kaip 600 hitlerininkų. Per

Maskva. —Pagal pirmes- 
nius Sovietų įstatymus, pi
liečio turtas galėjo būti pa
liktas jo tikriems ir įsūnin- :10 dirbtinio gazolino fabri- . • i • • i •' i • • 1 '*'• 1_ I 7 „

-------- (kino krinkančius vokiečių
London, kovo 22. —Dau-1 pasipriešinimus į vakarus 

giau kaip 1,400 Amerikos (nuo tos upės, 
bombanešių pleškino bent I

KARIUOMENEJE
Washington.— Demokra-

Trečiosios armijos kariai tas kongresmanas Adam
;vub uobie <UU ndiuadu- vu pumn-u. „ wpraskyng sau keiią per Lud- Cl. Powell inešė kongresui
onoU% «nnoVa/ \° Pb° ’’ P™ * *dukrintle™S. Val’ hn^hPdnvn vokit Lgshafeno miestą. iki sumanymą ‘panaikint bet
000 iki 6,000 tonų kiekvie- kams, žmonai, vyrui ir jų tijoje, bombardavo vokie-, * kurios rvtinė-'koki nearti neisima bei(nas. O ties Bornholmo sala užlaikytiems artimiems gi- cių tankų dirbyklą Plaue-g- ’į-’ p t stovjykitas įskvrima nuo baltuiu Lnk- 
snvipfinini lėktuvai sunai- minoms. Dabar naveldimo i-'ne. arti Čechoslovakiiosi Ų P,. . .P. . . . I, v

Kai Dimitrovas buvo paleis
tas, jis neturėjo 
Bulgarijos fašistinė valdžia jo [kinti karo 
nepriėmė, o nacia! visvien ren-| galutinosios pergalės prieš Į dieną šiame fronte buvo

minėms. Dabar paveldimo į-[ ne, arti čechoslovakijos,, 
(Statymas taip paplatintas, nušovė 12 rakietinių priešo 
kad Sovietų pilietis bei pi-(lėktuvų ore ir sudaužė 43 i 

So- lietė gali palikt nuosavybę i nacių lėktuvus ant žemės. į 
i per įveržtus ir tėvams, broliams, :

užėmė Kohlingą, rims ir kitiems asmenims idžias bombas,
U-Į bei visuomeninėms organi- po 11 tonų, į Bremeno uos-' 

gyvenamąsias ^zacijoms, bet jo ar jos tur- tamieptį, ypač taikydami į

didelis fabrikinis miestas 
i Mannheimas.

Pirmoji Amerikos armi-
pirm dviejų savaičių

duotose Amerikos jėgose.
Jo sumanymas reikalau

ja tose pačiose patalpose 
sese-! Anglijos lakūnai mėtė di-'Ja> Plrm savaičių laikyti negrus ir baltuosius

sveriančias i prasiveržus į rytinę Rheino karius, kartu su baltaisiais 
j pusę, turėjo naujų laimėji- maitint juos tose pat ar- 

- ' ■ ■ mų ir padidino savo užimtą mijos valgyklose ir bendrai
į ruožtą iki 26 mylių ilgio ir1 pašalint bet kokius pertva- 

Lengvieji[10 pločio. rus tarp negrų ir baltųjų.;

gėsi jį nužudyti.
Tarybų vyriausybė tuomet 

stojo talkon: padarė jį Tary
bų Sąjungos piliečiu ir lėktu
vu parsivežė į Maskvą.

šiandien Dimitrovas laisvo
je savo tėvynėje, Bulgarijoje. 
O tie, kurie jam ruošė kartu
ves, patys yra naikinami, kaip 
piktieji žvėrys!

fašistų Ašį. I užmušta 
vokiečių.

San Francisco Konfe- kaderasa°i

keli tūkstančiai

radijas teigė, 
įsiveržė į Dan-

rpnriia - Taiknc Viltis c^g0 ir ,Gdyni,os „P.^emies- icllLija IdIKUS VIlllo, cius; sako, vokiečiai stro-

Sako Anglą Ministeris P‘Uginasi’gi,di’ kaip le-

Užimdami Gross - Katzą,
.... i. faktinai

Paryžiuje tebegyvena Mari- nio reikalų ministeris An-į perkirto sausumos susisie
ja Mickevičiūtė, ainė garsaus thony Edenas viešoj kalboj (kimus apsuptiems vokie- 
lenkų-lietuvių ] 
Mickevičiaus.

Ji, matyt, ;
nes laikinoji Lenkijos vyriau-i
sybė nutarė mokėti Marijai po 
10,000 frankų pensijos kas 
mėnesį.

Laikinoji Lenkijos vyriausy
bė, pasirodo, veikia apdairiai 
ir rūpestingai.

London. — Anglų užsie- ^sovietiniai kariai

to dalis vis tieki turi būti Weserio upės tiltą ir į ga-i - - -
skiriama mažamečiams vai- žolino fabriką. Lengvieji;10 WhU pločio, 
kams. šio paplatinto įsta- Rangių^bombanešiai vėl mėtei Trečioji Amerikos armi- . Anglai bombardavo Ham- 
tymo tikslas yra stiprinti į dvitomnes bombas j Bei ly- ja, komanduojama genero-! b h. Dortmundą. 
seimymmus rysiąs. ną 30-tą nakų paeiliui ir|i0 Pattono, uzeme 20 mies- > ___________

-- — i suardė nacių slaptosios po-į tų, miestelių bei kaimų peri f it i •• ir • • 
Jankių lakūnai bombarda-[licijos butą Kopenhagene,, dieną ir įsiveržė į dar ke-[ Jungt Valstijų Kanai 

vo japonus Hainan saloj. [Danijoj. turias gyvenamąsias vieto- ! itv- - n 0 1
įves. Pattono tankai ir šar-i UZ6R16 Paiiay SHiOS .
vuoti automobiliai per 24 i Qnctinp Filimnnncp 
valandas kai kur prasiveržėk įJOSUIię rllipiIlUUoc 
iki 100 mylių pirmyn. Tuo [ --------
pačiu laiku jie suėmė dar; Manila, kovo 22. — Ame- 

[ kelis tūkstančius vokiečių rikos kariuomenė atėmė iš 
japonų lloilo miestą, Pa-

Jankiai Baigia Apvalyt, 3-ji Armija Suėmė dar 
Saarą ir Palatinatą į 22,330 Vokiečių

poeto Adomo pareiškė, kad Anglija jau [čiams tarp Dancigo ir Gdy- 
neviešpatauja pasaulio jū-[nios uostamiesčių. Gross- 

atsidurė varge,.rose< — Jungtines Valstijos j Katz stovi už pusantros 
[tapo galingiausia jūrine jė-|mylios nuo pajūrinio gele- 

|ga. [žinkelio ir plento tarp Gdy-
Prisimindamas apie atei-[nios ir Dancigo.

[nančią Jungtinių Tautui----------------
•konferenciją San Francisco l SULAUŽYTAS NACIŲ 
mieste, Edenas sakė, kad 
tai bus paskutinė pasauliui 
progą sukurt tarptautinęTrys geri Torringtono (Con- 

nectic.) laisviečiai, negalėda-.taikos-ir saugumo organi- 
mi patys dalyvauti Laisvės ba-; zaciją. Kartu jis pareiškė, 
z are, prisiuntė 
Štai jie:

V. Kelmelis
St. Mizara
J. Stanulis
Prie to, V.

jo $5 Centraliniam 
Literatūros Archyvui.

Nuoširdi jiems padėka!

$25.00 aukų, kad Anglija nusiteikus 
prieš galingųjų valstybių 
diktavimą mažosioms, tau
toms.

$10.00
$10.00

$5.00
Kelmelis pridė , Naciai teturi jau tik -30 

Lietuvių mylių vakarinių Rheino li
pęs krantų.

Aną dieną teko kalbėtis su 
vienu Amerikos slovakų vei
kėju, — redaktoriumi. Klau
siu :

—Kaip gi dabar dalykai 
stovi tarp amerikiečių slova
kų?

—Ne koki! Klerikalai ir ki
tokį prohitleriniai elementai 
tebeverda smalą. Tamsta gir
dėjote, jog neseniai Slovakijo
je įvyko platus žmonių sukili
mas? Na, ir mūsieji priešai 
skelbia, jog ten sukilę, girdi, 
tik bolševikai ir žydai! . . .

Pasirodo, jog tarp-slovakų 
padėtis analogiška lietuviška
jai. Prohitleriniai elementai 
dūksta. Jie puola prezidentą 
Benešą, jie puola Krymo kon-

3,000,000 Japonų Iš
kraustyta iš Tokio

Japonų radijas pranešė, 
kad apie 3,000,000 gyventojų 
tapo iškraustyti iš Tokio, 
Japonijos sostamiesčio, po 
to kai Amerikos bombane- 
šiai išdegino didelį vidurinį 
to miesto plotą.

ferenciją. Ir jie savo pekliškai 
veiklai pasiteisinimą suranda 
neva patrijotizme!

Amerikos čechai kur kas iš
mintingiau laikosi: Jie už 
dalomąją Čechoslovakiją. 
su prezidentu Benešu.

ne-
Jie

FRONTAS VENGRIJOJ
Berlyno radijas pranešė,’ 

kad rusai sulaužė vokiečių 
65 mylių frontą šiaurvaka
rinėj Vengrijoj ir iš naujo 
pradėjo žygiuot pirmyn lin
kui Austrijos sostamiesčio 
Vienos. Sovietai, tarp kit
ko, užėmė Esztergom mies-

Washington. — Skaičiuo
jama, jog per sekamus tris 
menesius amerikiečiai gaus 
2 procentais mažiau maisto.

Manila. — Teigiama, kad 
amerikiečiai netrukus už
ims visą Panay salą.

London, kovo 22. — Tre- Į 
čioji ir Septintoji amerikie
čių armijos baigia apvalyt 
nuo nacių pietipiąi-vakarinį 
Vokietijos kampą, Saar 
sritį ir Palatinatą, į vaka- 

Irus nuo Rheino upės. Sep
tintoji armija per dieną pa
žygiavo 8 mylias pirmyn ir 
paėmė 35 gyvenamąsias 
vietoves.

Paryžius,- kovo 22. —Ge- j 
nerolo Pattono Trečioji A- 
merikos armija per dvi-pa
skutines dienas paėmė ne
laisvėn 22,335 vokiečių ka
reivius ir oficierius.

Daug Vokiečių Su Džiaugsmu 
Pasiduoda Jankiams

Ludwigshafen, Vokietija. 
— Kai kur vokiečiai prie
šinasi amerikiečiams vaka
rinėje Rheino upės pusėje, 
bet didžioji daugumą vo
kiečių kariuomenės su 
džiaugsmu pasiduoda jan
kiam, kaip sako Associated 
Press.

Popiežius valandą kalbė
josi su prez. Roosevelto as
meniniu atstovu pasiunti
niu Ed. J. Flynnii.

karių.
? Trečiosios armijos jan-in&y salos sostinę, Filipinų 
kiai užėmė didelio Mainz salyne. Šią pergalę jankiai 

^miesto dalį ir įsiveržė į 
[plentų centrą Neustadtą.
i Septintoji Ameiikos ai- |jos Sostamiesčiu amerikie- 

HITLERININKAI NUžU-imija išvien su francūzais, Jčiams teko svarbus uostas, 
pietiniame fronto gale, m^“Įi<uri0 japonai nepaspėjo su
simai žudo vokiečius kurie: dint Iloilo mieste buv0 
dar pnesmasi Siegfriedo, qqqqo gyventojų pirm ka- 
tvirtovių linijoje tarp Lau-: 
terburgo ir Pirmasens. Šios • 
armijos kariai, be kitko, už
ėmė Steinfeldo miestą.

Trečioji amerikiečių ar
mija per 11 paskutinių die
nų paėmė 3,275 vokiečių 
miestus, miestelius ir kai
lius.

Pačiame šiaurin. fronto 
gale anglai - kanadiečiai 
ruošiasi pereit iš vakarinės į 
rytinę Rheino upės pusę. 

Naujausi pranešimai sa
ko, kad amerikiečiai fak
tinai sutriuškino organi
zuotus-vokiečių pasiprieši
nimus vakarinėje Rheino

Dje REDAKTORIŲ
Paryžiaus radijas prane

šė, kad hitlerininkai mirčia 
nubaudė Deutsche Allge- 
meine Zeitung dienraščio 
redaktorių, baroną Ernestą 
Ungern - Sternbergą už tai, 
kad jis spausdino lapelius, 
kuriais šaukė vokiečius 
prašyti talkininkų taikos.

Tokio Gyventojams Reikia 
Daug Pagalbos

Japonijos ministehių ka
binetas kreipėsi į seimą, 
kad paskirtų daugiau kaip 
bilioną dolerių pirmajai pa
galbai Tokio gyventojams, 
nukentėjusiems nuo Ameri
kos bombanešių.

KĄ RAUDONASIS KRYŽIUS NUVEIKĖ PER METUS
Washington. — Pernai 

Amerikos Raudonasis Kry
žius pristatė 5 milionus pus- 
kvorčių kraujo plazmos a- 
merikiečiams karo frontuo
se, įsteigė 727 kliubus jan
kiams užsieniuose, pasiun
tė 10,800,000 maisto’ dėžu
čių talkininkiškiems belais
viams Vokietijoj ir Japonj-

joj, padarė 14 milionų pra
nešimų laiškais, telegrafu 
ir telefonais kareivių gimi
nėms bei artimiesiems; pa
laikė 194 važinėjančius au
tomobiliais kliubus su pasi
linksminimais ir užkan
džiais Amerikos kariams, 
laikė 5,149 Saulinius kam
barius jiems ligoninėse, su-

teikė 775 milionus apraiša- 
lų' žaizdoms, ir įvairiais ki
tais būdais patarnavo ko
vojantiems amerikiečiams.

Tiktai šiomis dienomis 
Raudonasis .Kryžius per- 
kraustė į kitas patalpas 
daugiau kaip 22 tūkstančius 
Ohio valstijos šeimų, kurių 
namus potviniai apsėmė.

laimėjo tik po 60 valandų 
nuo įsiveržimo į tą šeštą

I ro. -
Amerikos kariai išvien su 

Ifilipinų partizanais taip pat 
užėmė Gaubą, Tabukaną 
arti Santa Barbara lėktuvų 
aikštės, San Sebastianą ir 
Pavią, kaip pranešė gene
rolas MacArthuras.

Irvington, N. J
Mirė A. Žitkus

Laisvės Administracijai 
telefonu pranešė drg. Vini- 
kaitienė, kad mirė Antanas 
Žitkus, 65 m. amžiaus, gy
venęs po num. 1255 Spring
field Ave. Mirė kovo 21 d. 
Memorial ligoninėj. Kūnas

Dabar Amer. Raudonasis pašarvotas J. Bujausko ko- 
Kryžius varo vajų surinkt: plyčioje, 426 Lafayette St., 
200 milionų dolerių tokiai Newark, N. J.
savo veiklai. Prez. Roose- Laidotuvės įvyks šešta- 
veltas šaukė Amerikos pat-; dienį, kovo 24 d. Paliko nu- 
riotus sudėt daugiau negu liūdime našlę U. Žitkienę. 
tiek puikiajai Raudonojo ™
Kryžiaus darbuotei.

Velionis per daugelį me
tų skaitydavo dienraštį 
Laisvę ir buvo geras darbi- 

Remkit Raudonąjį Kryžių! ninku judėjimo rėmėjas.
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Po Rinkimų Suomijoj
Suomijos seimo (parlamento) atstovų 

rinkimas pasibaigė ir dabar galima pa
daryti tam tikras išvadas (pilnos išva
dos bus galima padaryti, kuomet sei
mas susirinks; tai bus balandžio mė- • < 
nesį).

Vyriausias reiškinys šių rinkimų pa
sekmėse kyšo tame, kad Demokratinė 
Sąjunga, kurioje vadovaujančiąja rolę 
vaidina komunistai, laimėjo net 51 vie
tą (iš 200 seimo atstovų)!

Demokratinę Sąjungą sudaro komu
nistai, patys kairieji socialistai ir inte
lektualai. Šią sąjungą opozicija visur 
vadino komunistais ir niekam nebuvo 
paslaptis, kad komunistai jai vadovauja. 
Na, o Suomijos komunistinis judėjimas 
bėgyj pastarųjų 25-rių metų buvo žiau
riai persekiotas; jo vadai kalinti, kan
kinti ir žudyti.

Suomijos Komunistų Partija buvo le
galizuota tik praeitą rudenį. Ji neturėjo 
progos įsikurti savo spaudą, įsisteigti 
savo sales, taip sakant, įsigyventi. De
mokratinė Sąjunga neturėjo nei vieno 
dienraščio,—tenkinosi vienu nedideliu 
savaitraščiu. Jai nebuvo progos tarti sa
vo žodį per radiją.

Nepaisant to, Suomijos liaudis gaiva
liškai stojo su Demokratine Sąjunga ir 
išrinko net 51-ną josios-kandidatą į sei
mą!

Iki šiol tvirčiausia Suomijoj politinė 
partija buvo social-demokratų. Tiesa, so- 
cial-demokratai išrinko apie 52 atstovus, 

tačiau jie labai daug ir prakišo. Social
demokratų partija turėjo visas galimy
bes žmonėms pasiekti, juos suagituoti už 
savo kandidatus.

Demokratinė Sąjunga savo rinkimų 
• platformon dėjo sekamą vyriausią punk

tą: Palaikyti gerus draugiškus ryšius su 
Tarybų Sąjunga, bausti karo kriminalis
tus.

Panašius šūkius (tikrus ar dirbtinus), 
tačiau, turėjo ir kitos partijos. Pav. ag- 
rarų (žemdirbių) partija, kurios nariu 
yra dabartinis Suomijos premjeras Pa- 
asikivi, — žmogus, tvirtai nusiteikęs už 
palaikymą gerų ryšių su Tarybų Sąjun
ga.

Social-demokratų partija bandė ori- 
jentuotis irgi kairiop. Ji net atsisakė 
statyti kandidatu Tannerį (suomišką 
Grigaitį), savo vadą, kuris tiek daug Suo
mijos liaudžiai žalos padarė! Ji bandė 
pasirodyti švaria, pažangia ‘partija ir 
dėl to jai pavyko išrinkti 52 atstovus. ; 
Jeigu jie seime neveiks gerai, tai seka-1 
muose rinkimuose, be abejo, ir social
demokratai bus visiškai nusivalkioję. 
Bet reikia manyti, kad social-demokra- 
tai dabar bendradarbiaus su Demokra
tinės Sąjungos atstovais.

Svarbu turėti galvoje ir tai, kad Suo-

mija net du sykiu kariavo prieš Tarybų 
Sąjungą ir dėl to prieš tą kraštą liaudy
je buvo paskleista baisiai daug nešva
rios propagandos. O vis tik liaudis, pa
sirodo, pakrypo link Tarybų Sąjungos!

Viską suėmus, šie rinkimai Suomijoje 
komunistus pastatė labai aukštai! Jų 
prestyžas pakilo ir jis, be abejo, ateity 
dar aukščiau pakils.

Bet yra ir kiti svarbūs reiškiniai, su
siję su šiais Suomijos rinkimais.

Tai buvo pirmutiniai parlamento rin
kimai po šio karo. Ir čia aiškiausiai pa
sirodė, kaip kariaujančių kraštų (net 
buvusių Hitlerio satelitų) žmonės kryp
sta kairėn! Kas yra Suomijoje, tas bus 
ir kituose kraštuose, kai ten bus pra
vesti rinkimai. Tik kituose kraštuose ta
sai kairėjimas bus kur kas žymesnis!

Dar vienas ryškus dalykas: Iki šiol tū
li politiniai ablavukai skelbė, būk Suo
mija esanti “Rusijos pavergta” ir dėl to 
ten negalės praeiti laisvi rinkimai. Tie
sa, Suomija yra talkininkų kontrolėje, 
ir tūlose srityse tebėra Raudonosios Ar
mijos daliniai. Tiesa ir tai, kad Tarybų 
Sąjungos atstovai Suomijoje sėdi ir ste
bi visą reikalą ir neretai taria savo žodį 
tuo ar kitu klausimu, susijusiu su karu 
bei su Suomijos pažadais, duotais karo 
paliaubų sutartyje.

Bet ar Suomijos žmonės negalėjo lais
vai balsuoti? Žinoma, kad galėjo ir lais
vai balsavo, — balsavo niekeno nevar
žomi ir be jokios baimės. Patys suomiai 
pripažįsta, kad nei Tarybų Sąjungos vy
riausybė, neigi Raudonosios Armijos va
dovybė niekur o niekur nesikišo į rinki
minį biznį!

Dabar gali būti ramūs lenkai, gali 
būti ramūs rumunai, bulgarai ir vengrai, 
kad ir jų kraštuose rinkimai bus laisvi, 
pilnai demokratiniai.

Suomijos rinkimai užduoda smūgį ir 
tiems lietuviškiems fašistiniams barška
lams, beskelbiantiems, būk 1940 metais 
Pabaltijo kraštuose Raudonoji Armija 
diktavusi, kaip Lietuvos liaudis turinti 
balsuoti. Tai buvo, žinoma, Tarybą Są
jungos priešų melai, kuriems smūgį už
davė ir dabartiniai balsavimai Suomijo
je.

Suomijos rinkimai parodė, kaip gali
ma realizuoti ir kaip turi būti realizuo
ti Krymo Konferencijos nutarimai. Ta
rybų Sąjunga čia faktinai tuos Krymo 
Čarterio (ir Atlanto Čarterio) princi
pus pravedė gyveniman. Jie bus praves
ti gyveniman ir kituose kraštuose.

Ilgai buvusi prislėgta, persekiojama, 
Suomijos liaudis, pagaliau, atsistojo j 
platesnį kelią, į šviesesnę aikštę ir pa
siruošė naujam pokariniam gyvenimui, 
— gražesniam ir laimingesniam. Ji žada 
savo gyvenimą derinti taip, kad jis (ne 
kaip praeityje) harmonizuotųsi su di
džiojo kaimyno, Taryb. Sąjungos intere
sais, nes tik eidama išvien su laisva, de
mokratine Tarybų Sąjunga, Suomija pa
ti galės būti laisva ir demokratinė.

Kas Ką Rašo ir Sako KAIP ILGAI DAR VOKIEČIAI LAIKYSIS?
Pasisekimai rytiniam ir Ja tebėra aprūpinta geriau-
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‘D uostieji’ Republikonai
Vilnis rašo:

Du Pont šeima yra milionierių šei
ma. Tuo pačiu sykiu Du Pont šeimos 
nariai yra gerieji dėdės republikonų 
partijos. Pereituose prezidentiniuose 
rinkimuose tos šeimos nariai padova
nojo republikonų partijai $109,830.

. Žibalo magnato Joseph Pew šeima 
padovanojo republikonų partijai $96,- 
995.

Republikonus gausiai rėmė dar šie 
ekonominiai rojalistai: Rockefelleriai, 
Melionai, Gugenheimai, Vanderbiltai.

Republikonų partijos nacionalis ko
mitetas išleido rinkimų kampanijai a- 
pie tris milionus. Daug daugiau iš
leido valstijiniai ir lokaliai komitetai.

Paprasti eiliniai žmonės republiko
nų partijai labai mažai tedavė. Ją, 
beveik išimtinai, rėmė ir remia tik 
bago tyriai.

Demokratų partija tokių dėdžių la
bai mažai turi. Prie jų galima pri- 
skaityti Marshall Field, kuris auko
jo rinkimų reikalams $22,000, ir And
rew Higgins, kuris, dovanoj o tokią pat 
sumą. '

KUNIGAS LIETUVOS 
PRIEŠO ROLĖJE

Dar vienas sutonuotas 
ponas prabilo prieš Lietu
vą. Juomi yra tūlas katali-i 
kų kunigas R. H. Lord iš Į 
Wellesley, Mass., kuris ne- Į 
šasi aukštu istoriku ir Eu-i 
ropos interesų žinovu, šiam i 
kunigėliui irgi parūpo Len
kijos ponų likimas. O jau 
kiekvienas lietuvis šian
dien puikiai žino, kad kas ; 
tik užtaria Lenkijos poniją,! 
tas niekada nebuvo ir nega
li būti Lietuvos ir jos žmo
nių draugas.

Kunigas Lord nesutinka 
su Jaltos konferencijos nu
tarimu dėl Lenkijos rytinio 
rubežiaus. Jam nepatinka 
Kurzono linija. Jis nori ją 
patašyti — pataisyti tiki 
“truputėlį”, būtent, pa-' 
stumti ją į rytus tik tiek, į 
kad Vilnius ir Lvovas tek-' 
tų Lenkijai ir, žinoma, to-' 
kiai Lenkijai, kokią atsto- 
vau j a Londono lenkų klika. I

Kun. Lord toks didelis ir į 
;karštas “teisybės” mylėto- i 
jas, jog be niekur nieko at- i 
ima iš Lietuvos sostinę Vii- ■ 
nių ir paaukoja lenkams.' 
Taip pat paaukoja jiems, ir' 
didįjį ukrainiečių miestą 
Lvovą.

Išplėšęs iš Lietuvos jos 
sostinę, kun. Lord labai 
gražiai apsidirba ir su žy
dais. Kad pateisinus lenkų 
ponų pretenzijas į rytus 
nuo Kurzono linijos, kuni
gas paima visus ten gyve
nusius ar gyvenančius žy
dus ir priskaito lenkams..

Štai kunigo Lord skaitli
nės: Prieš karą į rytus nuo 
Kurzono linijos gyvenę a- 
pie 12,377,000 žmonių. Ru
sų tėbuvę tik 134,000. Lie
tuvių kunigas Lord visai 
nesuranda— matyt jis juos 
lenkais paskaito. Ten buvę 
5,274,000 lenkų ir 1,109,000 
žydų, tuo būdu, girdi, “len- 

į kai ir žydai krūvoje suda- 
ro 6,483,000, tuo tarpu 4,- 

1529,000 ukrainiečių ir 1,- 
123,000 baltarusių sudaro 
viso labo tik 5,652,000.”

Bet kodėl žydus kunigas 
paskyrė lenkams, o ne uk- 

j rainiečiams ir baltaru- 
Isiams? JAišku, tik todėl, 
į kad pasigerinti Lenkijos 
dvarininkams ir pakursty
ti amerikiečius prieš Tary
bų Sąjungą ir prieš naująją 
Lenkiją. Jis visai nepaiso 
jokių troškimų nei ukrai
niečių, nei baltarusių, nei 
lietuvių.

Jeigu mes paimsime uk
rainiečius, baltarusius, lie
tuvius, rusus ir žydus, tai 
atrasime, kad lenkai toje 
rytinėje senosios Lenkijos 
dalyje tesudarė mažą ma
žumą. Todėl jie ir neturėjo 
teisės valdyti svetimus kra
štus. Tie kraštai buvo po 
prievarta pavergti ir pri
jungti prie Lenkijos. Dabar 
ta istorinė skriauda tapo a- 
titaisyta. Ukrainiečiai pri
sideda prie savo tarybinės 
respublikos, baltarusiai prie 
savo tarybinės respublikos 
ir Vilniaus kraštas prie sa
vo tarybinės respublikos. 
Šitos padėties nebepakeis 
nei kun. Lordo advokatavi
mas londoniškei lenkų kli
kai.

TUZINAS GARBIN G Ų 
VYRŲ PRIEŠ VIENĄ 

NIEKŠĄ
Prieš William White me

lus apie tarybų žemę pakė
lė balsą padorieji Amerikos 
korespondentai. Jų atsira
do daug, štai tik dalis:

James Aldridge, Ray
mond Arthur Davies, Je
rome Davis, John Fischer, 
John Gibbons-, John Hersey, 
Alexander Kendrick, Ri-

chard Lauterbach, Robert 
Magidoff, Davis Nichol, 
Ralph Parker, Quentin Rey
nolds, Edgar Snow, Ed
mund Stevens, Alexander 
Werth, Ella Winter.

Visi jie buvę Tarybų 
ar 

f • jie
mate to di-

vėl siais, moderniškais gink-

Sąjungoje vienu 
kitu laiku. Visi 
savo akimis 
džiojo krašto žmones ir gy- *n0, 
venimą. Ne visi jie sutinka t)UV0 
su to krašto santvarka. Po 
teisybei, didelė dauguma jų; 
yra kapitalistinės santvar
kos mylėtojai. Tačiau jie 
nebegali pakęsti White pra
simanymų ir šmeižtų. To-kJAAAACvAA y AlllA 11 kJlA1 VIZŲ UlA, A. \J 1*1 i

dėl jie pasmerkia jojo knyJkla karo į“g°ms-

vakariniam frontuose
pagimdė galybes gandų ir Jais. Nei iš rytų, nei iš va- 
pranašavimų. Buvo paleisti 
gandai, kad Hitleris jau 
jieško taikos. Tie gandai 
atėjo per Švediją. Koks 
nors ten vokietis kam nors 
išsitaręs, kad Vokietija e- 
santi pasirengus tartis ir 
susitarti dėl karo užbaigi
mo. Aišku, kad tie gandai 
___ > pačių nacių paleisti su 
tuo tikslu, kad pakenkti 
Jungtinių Tautų spėkoms 
frontuose.

Visus gandus reikia pa
dėti į šalį. Jie tiktai demo
ralizuoja visuomenę ii’ ken-

karų nesimatė jokio prane
šimo, kad tai armijai sto- 
kuotų būtiniausių ginklų, 
arba maisto.

Tai visa labai įtikinan
čiai kalba, kad negalima ti
kėtis labai greito Vokieti
jos pasidavimo. Kad Hitle
ris ir jo kriminalistinė šai- 
ka laikysis iki paskutinio 
“kraujo lašo”, tai niekam 
nereikia abejoti. Tai aišku. 
Jie pralaimėti nebeturi nie
ko. Naciai žino, kad jų lau
kia tiktai kartuvės ir kul
ka. Kol jie turi jėgų, kol jie 
gali palaikyti armijoj disci- 

i Taip pat kenkia perdėto įpliną ir priversti vokiečius 
; optimizmo p r a n ašystės. mirti beviltingoje kovoje, 
Štai kaip argumentuojama: .kol Voketijos žmonės bijo 
Rytinis frontas prie pat 'nacių teroro ir nestoja ko-

Bet kaip su mūsų kleri
kalų ir menševikų spaudos 
redaktoriais? Su kuom jie: 
su tais garbingais vyrais, 
ar su vienu niekšu?

Naujienos jau pasakė. 
Jos galvą guldo už White. 
Tiesiog plyšdamas iš piktu
mo, menševikų dienraščio 
redaktorius su žeme sumai-1 
šo ir nesivaržančiai išplūs-' 
ta tuziną ar daugiau tų; 
žmonių. Tai, girdi, “spau
dos laisvės priešų nusista
tymas.” “Jie patarnavo dik
tatūrai, o ne žmonėms šioje 
skvos diktatūros ^interesai irgi iš oro daužomas ir nai' 
skvos diklatuios interesai kįn Gen. Eisenhowel. 
jiems yra brangesni, negu . , , R , , .

lakvp ” “Tu vardui1 P1 anese> Kaa Kuni lanaasi spaudos laisve.. Jų vaidus h zo • ir t j
reikėtų kiekvienam jside- . . . . bv,.
mėti.” (N., kovo 17 d.) mai7 ^VentT.! nesdm\SJ‘

Ir taip be galo ir be ri-i. . Y?.dinas1’ V°“
bų liejasi iš to redaktoriaus .jetija^ suspausta kaip lep- 
nešvarios burnos smaiQ ant emi^.ls ^^ų n vakaių. Jos 
tų žmonių, kurie, gindami Ssvarbiausi .JJa?lwnes cent“ 
spaudos laisvę, pasmerkė Hai ^aa Pain}t? bei sugrlau- 
White melus. ' \arba neuzi go bus paim-

__ ,ti bei sugriauti. Jos miestai 
DAR NEIŠNYKO, KAIP sudaužyti. Jos 20 milionų 
DŪMAS, — DAR GALI- gyventojų paversti bena-

MA IŠGELBĖTI miais. Todėl, girdi, Vokieti- 
Kovo 16 d. Tėvynėje tūla ja ilgai, laikytis nebegalės.

K. Katkevičienė rašo: Jos pasidavimas liko tiktai

" Berlyno, paties Berlyno 87Įvon iš vidaus, naciai laiky-
> nnnm'vviAlm' nnn-nini.l-o on CIO Tndnl d <311 (Y C Oil (Tl‘J 11 11’nuošimčiai sugriauta, su- sis. Todėl daug saugiau ir 

! naikinta. Iš apie keturių sveikiau Amerikos žmonėms 
Imilionų gyventojų Berlyne pasiruošti dar gana ilgai 
! beliko apie pusė miliono! kovai, pirma, negu hitleri- 
: Raudonoji Armija jau ūžė- nė Vokietija bus parblokš- 
mė Sileziją, tą didįjį ang- ta ir sutrempta. Premjeras 
lies ir ‘ pramonės centrą.     Churchill išsireiškė, kad 

| Dabar Amerikos armijos dar gali prisieiti pakariau- 
.užėmė Saar distriktą, 
didžiulį pramonės centrą 
Už Reino guli pats stam- bus. Prie to ir reikia vi- 
biausias Vokietijos pramo-1 
nes centras Ruhr. Jis jau iVJLd" i • • • v i v_____ •___ •1 i /"Y*! i n rY i i ori «• i > -vy y

kitą ti su Vokietija per visą va
sarą. Taip veikiausia ir

siems prisirengti.

Detroit, Mich
Detroit iečių Pramogos ir 

Parengimai.
Turėjome keletą dideliu pa

rengimų pradžioj šių metų, tai 
aidiečių koncertas, Vilnies kon
certas ir moterų tarptautinės 
dienos paminėjimas. Dabar jau 
yra rengiama vėl pora didelių 
parengimų — balandžio 15 d. 
LDS 21 kp. bendrai su LLD 
52 kp. turės Ispanų Bendrovės 
svetainėj ant 25 ir Vernor 
Highway: Antras didelis pa- 
rengįmąs. įvyks balandžio 29 d. 
tai aidiečių bus atkartota ope-

<
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Gaila, kad lietuviai neturi
me istoriškos draugijos Ame
rikoje, kaip kitos tautos kad 
turi. Dienos ir metai nepa
juntamai prabėga ir daugybė 
svarbių dalykų dingsta. Pa
vyzdžiui, paprastas koncerto 
skelbimo lapelis, jei būtų vi
si tokie lapeliai surinkti nuo 
pat lietuvių veikimo Ameri
koje pradžios — būtų jau 
svarbi istorinė medžiaga. Vi
sokie protokolai, susirašinė
jimai, iš senų metų sudaro 
šaltinį ateičiai. Menkiausias 
lakštelis, kurio jau nebega
lima niekur rasti, vis kuo 
nors prisidėtų prie mūsų čio
nykščio gyvenimo istorijos. 
Kai buvo renkami dalykai 
nuvešti Lietuvon, daktaras 
Račkus dar surinko kiek, bet 
juk turėtų būti begalės vis
ko surinkta, surųšiuota, sau
giai sudėta.

žinoma, atskiriems asme
nims arba toks reikalas ne
suprantamas arba ne kiek
vienas gali turėti tinkamos 
vietos visam kam. Jei būtų 
buvus istoriška draugija, su 
būreliu tikrai reikalą su
prantančių veikėjų, kiek bu
tų buvę pas mus medžiagos 
visokiems ateities tyrinėji
mams! Dabar gi, jei kas ir 
turėjo pluoštus ko nors, tai į 
popierniko vežimą atidavė, 
nes arba vietos nebuvo, arba 
niekas nepasakė kokia tokių 
dokumentų svarba. Gaila.

Bet tai didelis perdėji
mas. Tos istorinės medžia
gos dar randasi labai daug. 
|Ji išblaškyta po visus kam
pus. Jos randasi pas šim
tus Amerikos lietuvių. Ją 
reikia skubiai surinkti ir 
sutvarkyti.

To darbo ir imasi Lietu
vių Literatūros Draugija. 
Ji jau pradėjo vajų už su
kėlimą $1,500 dėl įsteigimo 
Centralinio Lietuvių Lite
ratūros Archyvo. Aukos 
jau plaukia, bet jos galėtų*

dienos kitos, bei savaitės 
kitos reikalas.

Tai visa skamba labai 
gražiai ausyse visų, kurie 
(trokšta greitos karo pabai
gos. O jos trokšta visa pa
dorioji žmonija. Jos trokš
ta ypatingai tie, kurių my

limieji ir artimieji šiandien 
pat randasi karo frontuose, 
kovoja, kenčia ir miršta.

Tačiau reikia vaduotis 
šaltu protu ir pažiūrėt į ki
tą pusę medalio. O ta kita 

i pusė parodo štai ką: Nacių 
i galybė, palaikoma teroru ir 
'apgavyste, tebėra nepalauž
ta Vokietijoje. Neveizint 
visų gandų apie suirutę ir 

I nepasitenkinimą Vokietijos 
j viduje, niekur ir niekas dar 
^neįrodė, kad kur nors būtų 
buvęs koks nors rimtas, di
delis išstojimas prieš hitle- 
Įrinį režimą. Vadinasi, Vo
kietijos žmonių masės te- 
betoleruoja hitlerininkų te
rorą ir viešpatavimą. Tre
čia, Vokietijos armijos nu
garkaulis tebėra nepalauž
tas. Nepaisant visų pralai
mėjimų, toje armijoje tebe- 

"simto disciplina ir paklus
numas vadovybei. Ketvirta, 
nepaisant visų pramoninių 

; nuostolių, Vokietijos armi-

plaukti gausiau.
Prie šių garbingų Litera

tūros Draugijos pastangų 
turėtų prisidėti kiekvienas 
nuoširdus, patriotingas lie
tuvis. Šis archyvas bus be- 
partyviška įstaiga. Jon bus 
stengtasi surinkti ir sudėti 
istorinę medžiagą visų A- 
merikos lietuvių, visų gru
pių ir srovių. Paskui ta 
medžiaga bus pasiųsta Lie
tuvos sostinėn Vilniun. į 
muziejų. Kartu su medžia
ga bus pasiųsta ir knyga 
su vardais ir pavardėmis 
tų, kurie bus prisidėję prie 
archyvo įsteigimo.

retė “Kada Kaimas Nemiega.“ 
Aido Choras rūpestingai moki
nasi tą veikalą.
Draugijų Svetainės Vakarienė.

Apart didelių parengimų, 
bus dar ir mažesnių, šį sekma
dienį, kovo 25 d. įvyks Draugi
jų Svetainės naudai gera vaka
rienė. Po vakarienės bus gera 
muzika dėl šokių. Tikietas dėl 
vakarienės ir šokių $1. Vaka
rienę gamins gerai patyrusios 
gaspadinės, tad visi bus užga
nėdinti. Kas norės, bus ir vai
šių; žinoma už jas turės primo
kėti. žinot, kad Draugijų Sve
tainė, tai yra mūsų veikimo 
centras ir širdis, be svetainės 
mums būtų daug trūkumų, 
kaip tai: Aido Choro pamo
koms, meno ir apšvietos rei
kalams, ir t.t. Reiškia, kad 
svetainė palaikyti yra būtinas 
reikalas ir mes privalome da
lyvauti ir paremti ją finansi
niai. Todėl, sekmadienį 5 vai. 
vakare prasidės vakarienė, o 
vėliau bus šokiai.

Tolimesni Pa ren g ini a i.
Girdėjau, kad pradžioj ge- 

i gūžės mėnesio LLD 21 kp. 
į Windsoro arba Kanados lietu- 
i viai rengs vieną parengimą 
prie užbaigos sezono.

Kaip atrb^lo, tai šią vasarą 
| piknikų irgi bus mažai, kol kas 
' Dėt. Org. Sąiyš.vj yra pažymė
ta tik du piknikai, birželio 10 
d. SLA 200 kp., ir Sąryšio 
spaudos piknikas įvyks liepos 

; 29 d. Beechnut Grove darže. 
; Ką aidiečiai darys ir kitos or- 
i ganizacijos, dar jokių tarimų 
nesigirdi. Gal būt prisieis vėl 
vienas didelis piknikas sureng
ti per Sąryšį, taip kaip buvo 
praeitais metais.

Aš visados patarčiau, kurie 
rengsite piknikus, tai atsiklau- 
skit Sąryšio sekr., nežiūrint ar 
organizacija priguli į Sąryšį 
ar ne, bet mes norime būti sa
vo ir kitų organizacijų drau
gais ir -surengimas viena diena 
dviejų bizniškų parengimų bū
na blogas dalykas. Sąryšis vi
sados stovi ant sargybos, jeigu 
kas su juo skaitosi. Alvinas.
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Kodėl Ludendorffo Tiltas Sugriuvo?
Kovo 7 dieną buvo dide

lio džiaugsmo diena Ameri
kos kovūnams vakariniame 
fronte. Tą dieną į mūsų jė
gų rankas pateko skersai 
Reino upę didžiulis geležin
kelio tiltas. Jis buvo žino
mas kaipo Ludendorff til
tas, perkertąs Reiną prie ! 
Remageno kaimo.

Kovo 17 d. Ludendorff 
tiltas sugriuvo ir nukrito į 
upę, nusinešdamas su sa
vim nemažai brangių gy
vybių. Kiek Amerikos ar
mijos persikėlė per Reiną 
per tas dešimts dienų per 
tą tiltą, suprantama, yra 
militarinė slaptybė. Taipgi 
slaptybė, ar šio tilto su
griuvimas pakenks ameri
kiečių žygiui į Berlyną, ar 
ne. Spėjama, kad nepa
kenks, nes tuo tarpu Ame
rikos inžinieriai jau spėjo 
pastatyti per Reiną kitus 
tiltus ir persikėlimas per 
upę nebus sutrukdytas.

Kodėl Ludendorff tiltas 
sulūžo? Kol kas aiškus at
sakymas dar nepasirodė. Iš 
sykio buvo spėta, jog vo
kiečių bombos pataikė Į til
ta. Bet vienas inžinierius 
sako:

“Priešo veikla nebuvo til
to sugriuvimo priežastis. 
Tilto padėtis buvo susilp
nėjus, kai mūsų armija jį 
pagrobė kovo 7 dieną. Nuo
latinis per tiltą judėjimas 
medžiagos ir sunkvežimių 

pasirodė per sunkus dėl jo. 
Tiltas jau buvo senas, pa
vargęs ir silpnas.”

Pasirodo, kad Amerikos 
inžinieriai nujautė tilto 
silpnumą ir bandė jį patai-; 
syti - sustiprinti, bet buvo 
jau per vėlu: betaisant jis 
sugriuvo!

Baltimore, Md.
Iš Moterų Parengimo.

Kovo 10 d. įvyko moterų' 
mezgėjų surengta vakarienė. 
Publikos atsilankė neskaitlin
gai, vienok uždarbio pasidarė, 
ypač ačiū drg. O. Deltuvienei, 
kur aukavo sūrį, kuris buvo iš
leistas ant bilietukų ir davė

Ludendorff tiltą susilpni
no ir bombų sprogimas ap
linkui jį. Kaip visi tiltai per 
Reiną, taip šis buvo vokie
čių pasmerktas susprogdi
nimui, kaip greitai vokie
čiai bus priversti apleisti 
vakarinę Reino pusę. Buvo 
viskas paruošta, bet, sako
ma, girtas vokietys karys 
pamiršo arba nebepaspėjo 
savo pareigas atlikti. Iš 
Berlylio pranešta, kad už 
šitą klaidą Hitleris sušaudė 
keturis karininkus.

Ludendorff tiltas buvo 
pačių vokiečių lentomis iš
klotas dėl sunkvežimių. 
Matyt, juomi daug vokie
čių pasitraukė iš vakarinės 
Reino pusės. Jeigu jie ne
suspėjo rytinėn pusėn per
sikėlę tuoįjau gerai įsidrū- 
tinti, tai tik todėl, kad A- 
merikos jėgos juos be pasi
gailėjimo daužė ir tą til
tą užgrobė beveik žaibo 
greitumu. Tai buvo tik ke
lių minučių klausimas. Jei
gu nors desėtkų minučių 
buvo buvę pavėluota, tiltas 
būtų išlėkęs į orą kovo 7 
dieną. Aišku, kad gal dar 
ir šiandien mūsų jėgų ne
būtų antroje pusėje Reino, 
jeigu ne tas drąsus žygis. 
Dabar ten mūsų jėgos ga
lingos ir gerai įsidrūtinu- 
sios, stumia priešą toliau 
nuo Reino. Nauji sudrūti- 
nimai bus perkelti per lai
kinus pontoninius tiltus ir 
prasidės iš vakarų didysis 
žygis į Berlyną. Reinas, 
kaip ir kitos vokiečių upės, 
neišgelbės Hitlerio armijų. 
Kaip Hitleris, taip jo armi
jos pasmerktos sunaikini
mui. •

Bet Ludendorffo tiltas i- 
eis šio karo istorijon.

Scranton, Pa.
Mirė Ona Butkienė.

Kovo 2 d. mirė Ona Bulkie- 
nė ir palaidota kovo 5 d. Velio
nė buvo laisvų pažiūrų, nulatos 
skaitė dienraštį Laisvę ir pri
gulėjo prie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo nuo pat šios 
pašalpos organizacijos susior-

$10 pelno. ganizavimo.
Gerai pasitaikė, -Kad tą pa- Ona buvo linksmo būdo mo

čią dieną Baltimorėj lankėsi ten’s, mylėjo dalyvauti progre- 
Vilnies redaktorius Vincas šyvių parengimuose, padėdavo 
Andrulis, kuris parengime pa- dirbti, dažnai virtuvėj. Paliko 
sakė atatinkamą prakalbą, ra- nuliūdime savo mylimą draugą 
gino pagelbėti Lietuvos vaiku- Mykolą Buiką, dvi dukras, ku- 
čiams ir bendrai žmonėms. Ant ‘ nos jau yra ištekėję, du anū- 
v i etos tam reikalui rinkta au- kus.
kos, suaukojo $44.11. * i Ona atvyko į Ameriką 1913

Aukojo sekamai: Po $5: J. j metais ir per visą laiką gyve- 
Deltuva iš Hanover, M. Petrai- no Scrantone. Iš Lietuvos paė- 
tis ir J. Melinavicas $2. , j jo iš Marijampolės apskr., Pet-

Po $1 aukojo: V, Pladas, M. i rašiūnų kaimo, po tėvais vadi- 
Kučinskas, M. Sollas, U. Sta-;nosi ~ Kurapkaitė.
nienė, O. Deltuvienė, M. Sei-! Tai^b kovo 5 dieną ji likosi i 
mis, S. Povilaitis, W. Eckwise,1 Palaidota laisvai, ant Forest 
J. Balsys, Kasparas, J. Ančių-:HiH kaP0- Skaitlingas būrys 
kaitis, Janavičia, V. Loppata, i draugų ir draugių palydėjo 
F. Pivariūnas, M. Petrauskas, i Oną į amžinastį. Prie kapo pa- 
V. Deltuva, K. Juškauskas, J.jsakė kalbą amerikietis. Reiškia- 
Strauss, O. Paserskis, Iz. žu- me giminėms užuojautą, o 
kauskas, H. Cwon, A. Vitkus, Onai lai būna lengva Amerikos! 
V. Esaitis, Vitkus, V. Stanke- žemelė. Mes pasilikę gyvi tę-, 
vičius. Po 50 centų: A. Pašų- sime Pat progreso darbą,! 
kevičia, Mrs. Eskewise ir Ans- kuriam dirbo ir Ona.
kienė, o smulkiais surinkta Draugas.
$5.61. Varde Lietuvos vaikučių 
našlaičių visiems aukavusiems 
tariame širdingai ačiū.

čia tenka priminti, kad sek
madienį, balandžio 22 dieną, 
Baltimorėj įvyks minėjimas 
Lietuvos išlaisvinimo iš vokie
čių vergijos. Tam reikalui yra 
rengiamos didelės prakalbos, 
kalbės Antanas Bimba, Laisvės 
redaktorius iš Brooklyno.

Mezgėjos žada prakalbose 
pasirodyti su stambia auka pa
galbai Lietuvos žmonių. Kalbės 
miesto viršininkai, grieš didelis 
benas, bus atstovas iš Sovietų 
Sąjungos atstovybės iš Wash
ington©. Prašome visus ir visas | 
dalyvauti.

Lietuvių Moterų Mezgėjų 
kliubas nutarė paremti Ameri
kos Raudonąjį Kryžių ir tam 
reikalui paaukavo $25.

Rengėjos,

Vieša Padėka.
širdingai dėkavoju tiems 

draugams ir draugėms, kurie 
;bent kuomi patarnavo mano 
I mylimos Qnutės šermenyse ir 
laidotuvėse, su kuria kartu iš
gyvenome virš 18 metų.

Tariu širdingą ačiū LDS 82 
kuopai už gėlių vainiką, kuris 
puošė grabą. Taipgi tariu šir
dingai ačiū grabnešiams, kurie 
nuoširdžiai patarnavo šioj liū- 
dėsio valandoj. Aš, mano po
dukros ir anūkai tariame ačiū 
ir visiems palydovams.

Mykolas Buika.

GIVE N0W- 
CIVE M0R£
TO RED CROSS

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugystės susirinkimas įvy
ko 6 d. kovo. Jis buvo geras ir 
tarpe kitų tarimų nutarė paau
koti $150 Raudonojo Kryžiaus 
reikalams, skiriant $100 į 
Worcesterio skyrių ir $50 į 
Shrewsbury. Taip darome ko- 
žnus metus, nes Draugija turi 
biznį abiejuose miestuose — 
svetainėj ir kliubas yra Wor- 
cesteryj, o parkas Shrewsbu
ry j.

Pavasaris jau čia pat, tai 
padaryta gerų tarimų dėl pa
rengimo prie atidarymo par
ko. Tai ir vėl bus darbininkiš
ka rugiapjūtė — piknikai, pra
kalbos, dainos ir visa tai įvyks 
Olympia Parke, ant aukšto kal
no, ant krašto ežero. A. Čepo
nis jau parką valo, J. Bakšys 
su Gustaičiu rengiasi prie biz
nio. Parkas jau išrandavotas 
iki pusei vasaros. Visko ko rei
kia, tai svečių. Taigi, kurie no
rite rengti pikniką, tai maty
kite Juozą Bakšį.

* * *
Kovo 12 d. įvyko Piliečių 

Kliubo susirinkimas. Kliubas 
yra turtingas, kurio ir aš esu 
narys. Lietuvių kunigai ne
snaudžia, abu prisiuntė kliu- 
bui po laišką. Vienas prašė pi
nigų morgičiui išmokėti, o ki
tas prašė pinigų kokiam ten 
paminklui, gal Smetonai nori 
statyti. Pirmas laiškas atmes
tas, bet antras priimtas ir pa
aukota $25.

Matote kaip yra, nors kliubo 
konstitucija yra tokia pati, 
kaip Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystės — nieko bendro 
neturi su tikėjimo sektomis, 
bet kliube yra daug religinių 
narių, tai jie ir pasirūpino or
ganizaciniai kliubą pasiimti į 
savo rankas. Jie pasinaudoja 
tuomi, kad laisvi nuo tikėjimo 
savo tarpe nesusitaiko, pravar- 
džiuojasi, pešasi. Mano nuomo
ne, mes visi, ar tai demokra
tai, republikonai ar komunis
tai, tai turėtume veikti bend
rai, mes turėtume pasimokinti 
iš pasaulio įvykių.

Kada Vokietijos fašistai puo
lė Lenkiją, tai Sovietų Sąjunga 
siūlė lenkams pagalbą, bet 
Lenkijos valdonai atmetė, nes 
bijojo bendrai veikti su komu
nistais, mūsų šalyj gyvenanti 
lenkai rėkė visa gerkle, kad 
būk su komunistais išvien gin-
tis negalima. Na, ir kas atsiti
ko? Lenkija buvo vokiečių su
triuškinta, ją dabar iš hitleri
ninkų jungo išlaisvino tik ko
munistų vadovaujama Sovietų 
Sąjunga.

Arba kas būtų atsitikę, jei
gu mūsų prezidentas Roosevel- 
tas „Jr Anglijos premjeras 
Churchill būtų bijoję išvien 
veikti su komunistais? Tai tas 
patsai būtų atsitikę, kas atsi
tiko su Lenkija. Tik ačiū did
vyriškai kovai Raudonosios 
Armijos hitlerizmas yra. kruši- 
namas ir viso pasaulio žmonės, 
kurie myli laisvę, dabar laisvai 
atsikvėpė ir visi turi vilties, 
kad demokratija karą laimės.

* * *
šiomis dienomis susiorgani

zavo Demokratų Lietuvių Kliu
bas, jo pirmininku išrinktas P. 
Miliauskas, tai buvęs sklokanin- 
kas ir mažo politinio suprati
mo žmogus. Jis pareiškė, kad 
kliube nebus vietos komunis-

i

Andrew Jackson Higgins,! 
New Orleans miesto laivų sta
tymo pramones stambus savi
ninkas. Federated Press ko
respondentas Preece mano, 
kad Higgins gali tapti pieti
nėms valstijoms tuomi, kuomi 
yra Henry Ford automobilių! 
pramonės gamybai vidurinėse! 
valstijose.

Great Neck, N. Y.

Bostono ir Apylinkes Žinios
Mirė Juozas Sindaras

Juozas Sindaras, 51 metų 
amžiaus, persiskyrė su mumis 
10 d. kovo, 1945 m. Kuomet 
buvo sveikas, rodės, kas jį ga
lėtų pavaduoti, nes per kelio
lika metų prisidėjo labai daug 
prie užlaikymo Amerikos Lie
tuvių Piliečių patalpos, viso So. 
Bostono pažengiųjų lietuvių 
buveinės.

Jis priklausė ALDLD 2 kp., 
taipgi LDS 62 kp., DLK Vy
tauto ir Liet. Sūnų ir Dukterų 
Draugystėje. Daugiau negu 
metai, kaip Juozas apsistojo 
lankęs draugijų susirinkimus 
ir kliubo reikalais nesiįdoma- 
vo. Kuomet patikus, būdavo, 
paklausi: kodėl nesilankai į 
kliubą?, tai būdavo duotas at
sakymas: neturiu laiko, turįs 
daugiau darbo namie, ot, tas 
sulaiko, lyg sau kaltę prisiim
damas. Tikrovė buvo, tai ligos

Petras buvo ilgametis Lais
vės skaitytojas, priklausė prie 
ALDLD Cambridge’iaus 8-tos 
kuopos, prie LDS 163 kp., prie 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos, Cambridge’iaus 
Am. Lietuvių Piliečių Kliubo.

Nustojo plakusi Petro šir
dis, nutilo ir stygos jo gražaus 
mandolino. Dar kovo 4 dieną 
So. Bostone, ALDLD parengi
me, jis juokavo ir linksmai lai
ką su draugais leido, gi kovo 
9 it perkūnas iš giedraus dan
gaus trenkė žinia, kad Petras 
dirbtuvėje pagautas elektros 
srovės, likosi mirtinai nutrenk
tas !

Gailisi mūsų gerojo Petro 
visi ypatiški ir idėjos draugai. 
Skaitlingai atsilankė jie ati
duoti jam paskutinį atsisveiki
nimą ir palydėti į puošnaus 
Mount Auburn kapinyno kre- 
matoriją,- kur po trumpos pra-

kalbėlės, pasakytos draugo 
J. Karson o, su širdperša sky- 
rėmės su juo, velydami jam 
ramaus amžinasties poilsio.

Petras Andreliunas gimė ir 
j kūdikystės dienas* praleido 
Lietuvoje, Biržų apylinkėje. 
Paaugęs persikėlė į Latviją, 

: kur mokinos batsiuvystės ama
to ir dirbo Mintaujoj, Bauskėj 
ir Rygoj, vienok atvažiavęs į 
šią šalį savo amato neprakti
kavo, bet dirbo mėsinyčioj. 
Buvo rimtas ir labai draugiš
kas ir malonus žmogus. Vedė 

! pavyzdingą vedybinį gyveni
mą ir sunkiausia iš visų bus 

‘jo mylimai žmonai apsiprasti 
gyventi be jo, bet, kadangi, 
apart visatos, nieko nėra am
žino, tai ir mūsų širdperšos ir 
liūdesiai neturi būti amžini.

Zavis.
——......... .... .

Tokio radijas įspėjo ja- 
i ponus laukti dar didesnių 
Amerikos atakų iš oro ir 
jūros.

Vietinis Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas kovo 11 d. 
buvo surengęs prakalbas. 
Kalbėjo D. M. šolomskas, 
Laisvės štabo narys.

Draugas šolomskas kalbėjo 
apie Lietuvos dabartinę padė
tį ir nurodė, kad pagalba Lie
tuvos žmonėms yra reikalinga.

Antroje dalyje savo kalbos, 
palietė svarbiuosius dienos 
klausimus ir karo eigą. Kalbė
tojas, kaip ir visados, pasakė 
puikią prakalbą, žmonių, bu-1 
vo vidutiniškai.

Taipgi buvo renkamos au
kos dėlei kare nukentėjusių 
Lietuvos žmonių. Aukavo se
kamai : $5 aukavo A. Kasmo- 
čius (svetainės savininkas). 
Po $2: M. Urbonas, J. Kup
činskai, -D. Simokaitienė, A. 
Vinickas, M. Adomonis, C. H. 
Pozarai, P. A. Bečiai.

Po $1.00 F. Urchinas, C. 
Kasmauskienė, D. Kasmaus- 
kas, O. Lukauskienė, J. Bart
kus, A. Simokaitis, J. Smai- 
džiunas, J. Šimaitis, N. Lyps- 
kiene, P. Kurtinaitis, O. Vi- 
nickienė, T. Vezdžiunienė, V. 
Alyta, O. Vaičiulienė, D. 
Smaidžiunas, Ch. Laužaitis, R. 
Bernotavičienė, J. Urbonas, Al. 
Fertikas, F. Lideikis, F. Gris- 
kėvičia.

Po 50c: Mrs. Ališauskienė, 
drg. Solomskienė, J. Gaspera, 
V. Pilvinienė, M. Smaižiunie- 
nė, J. Vanagienė, Mrs. Ta- 
kauska ir J. PundzeviČia. A. 
Zabulionis 25c. Viso surinkta 
$44.85.

Išlaidos: spauda ir kelionės 
lėšos kalbėtojui, $4.00. Lieka 
dėlei Lietuvos žmonių para
mos $40.85.

Varde Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto, visiems ta
riu ačiū už aukas.

LPTK sekret.
P. Beeis.

Serga Drg. J. Klastauskienė

Serga gerai žinomo visuo
menės veikėjo draugo F. 
Klastausko draugė. Praeitą 
savaitę jai buvo padaryta ope
racija. Po operacijos draugės 
sveikata eina geryn ir ma-j

iššibujojimas — fiziškos jė
gos labiau pradėjo išsisemti. 
Vienok dirbtuvės, tai neaplei
do iki galutinai liga nepasakė 
“sustok.” Tokis likimas, su 
mažais išskyrimais, yra kiek
vieno darbininko: Gyvenk ir 
dirbk, “sustok” ir tark sudie 
pasauliui.

Gyvenau, dirbau, naudojau
si nedideliu kiekiu pagaminto 
turto ir jau turiu mirti.

Antradienį, kovo 13, antrą 
valandą po pietų, Casper’io 
koplyčioj, susirinkome, nors ir 
karo metu dirbtuvėse reikia 
dirbti, didokas būrelis Juozo 
draugų-draugių suteikti pasku
tinį patarnavimą. Kaip koply
čioj, taip ir ant kapinių, pro- 
testonų - presbyterijonų sek
cijos ministeris atkalbėjo mal-
das. Palaidotas tapo Vilties 
Kalnelyje (Mount Hope) ka
pinėse. <

Juozas Amerikoj pragyveno 
apie 30 metų. Iš Lietuvos paė
jo Vilniaus krašto, nuo Sami- 
liškių. Amerikoj paliko savo 
gyvenimo draugę - žmoną Do
micėlę, sūnų. Sūnus Pranas, 
kuris tarnauja kariškose jėgo
se ir dalyvavo tėvo laidotuvė
se, taipgi vieną brolį.

Liūdi giminės; liūdi ir drau
gai, netekę rimto ir gero drau
go. Drauge, palikai mūsų tar
pe spragą ir kuo mes ją už
pildysime ?

Užpiltos žemelės nėjusi. Ir 
ant kapo vasarą gėlelė augs- 
žydės. Juozai, sudie.

Dalyvis.

Mirė Petras Andreliunas

Pastaraisiais laikais miri
mai tarp lietuvių jau nėra 
naujiena, nes kaip mes jauni 
lietuviai, dvidešimties metų 
laikotarpiu prieš pirmąjį pa
saulinį karą, it banga suplau- 
kėm į šią šalį, taip dabar, 
kaip rudens lapai krintam vie
nas po kitam ir mūsų eilės re
tėja su kiekviena diena.

Mirtis skina spragas mūsų 
rateliuose ir kas daugiausia 
apgailėtina, kad labai daug 
skiriasi iš gyvųjų tarpo pus
amžiai žmonės, kuriem, rodos,
dar reikėtų ilgokai pagyventi 
ir įgytais patyrimais turtinti 
ir greitinti žmonijos pirmyn- 
žangą.

Kovo 12 d. palydėjom į am
žinastį mūsų gerą draugą Pe-

V. Andrulio Prakalbų Maršrutas
Drg. V. Andrulio Prakalbos j Worcester, Mass., sekma-

Mass. Valstijoj dienį, kovo 25 d., 7 vai. vaka-
V. Andrulio, Vilnies redak- re, Lietuvių svetainėje, 29 En- 

toriaus prakalbos Mass, vals-idicott St.
tijoj įvyks sekamose vietose:

Montello, Mass., šeštad ienį, 
kovo 24 d., 7 vai. vakare, Lie
tuvių Tautinio Namo svetainė
je, 8 Vine St. Dainuos Ignas 
Kubiliūnas ir Rose Merkeliutė 
(Stripinienė).

So. Boston, sekmadienį, ko
vo 25 d., 2 vai', po pietų, Mu
nicipal Auditorium, E. Broad
way. Dainuos garsioji Harmo
nijos Grupė.

Gardner, antradienį, kovo 
27 d., 7 vai. vakare, Lithua
nian Amer. C. Club, 255 Main 
St.

Hartford, Conn., ketvirta
dieni, kovo 29 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Amerikos Pi
liečių' Kliubo svetainėje, 227 
Lawrence St.

Visus ir visas raginame da- 
j lyvauti prakalbose ir išgirs- 
I ti daug rHaujo.

Adam Skrybėlė, suprantama! Paga
minta pagal dabartinį skonį, sezono 
spalvomis, padirbta geram nešiojimui 
ir atrodymui! Rodoma dabar — arti
miausioj jums Adam krautuvėj visa 
eile mierų ir styliaus pavidalų, kurie 
jums geriausiai pritiks.
Nuo $5 iki $10. Kitos $3.45.

ADAM
F • * ■

tams. Tai kaip tas žmogus gali] 
sąve vadinti “demokratu,” jei-! 
gu jis išeina prieš demokrati- 

i ją ? Rooseveltas yra demokra
tas, bet jis nebijo* veikti su ko- 
| munistu Stalinu, kartu laiko 
konferencijas, tariasi ir pietus 

j valgo, daro planus, kaip bend
rai sumušti vokišką fašizmą ir 

j jo pagelbininkus, o šis žmoge
lis komunistams karą skelbia!

* * *

šiomis dienomis užsimušė 
Antanas Janušonis, iš amato 
buvo karpenderis. Virto rišta- 
vonė, žmogus krito ir ant vie
tos užsimušė. Politiniai buvo 
priešas progresyvių žmonių. 
Buvo pavienis. Girdėjau, kad 
turi brolius Pennsylvania val
stijoj, būtų gerai, kad broliai 
atsišauktų, nes paliko turto, 
kuris kitaip teks miestui.

Kalvis,

no iš ligoninės greit grįžti į 
namus.

Draugė J. Klastauskienė 
yra daug ir gražiai pasidarba
vus megzdama svederius ir 1.1, 
dėlei Lietuvos žmonių. Linkiu 
draugei greitai pasveikti ir vėl 
darbuotis dėlei Lietuvos žmo
nių paramos. P. B.

•—CourtMy <4m«rican Ptoplt't MobUitettot

trą Andreliuną. Bostono pa
žangioji lietuvių visuomenė il
gai atsimins Petrą, nes nebuvo 
to parengimo, kuriame nebūtų 
buvęs mūsų tykusis malonus 
Petras su savo mylima žmona 
Marijona. Nebuvo to atsišau
kimo, bile labdaringam ar kul
tūriniam darbui aukų, kur jie 
nebūtų aukavę. Nuo pat at
važiavimo į šią šalį, 1913 me
tais, jis stojo į pažangiosios 
visuomenės eiles ir iki pat mir
ties jose tvirtai, nedvejojan
čiai laikėsi ir veikė. Nebuvo 
tos pažangiosios veiklos, ku
rioje jis nebūtų ėmęs dalyvu- 
mo. Neapkentė jis nukrypi
mų pažangiosios darbininkų 
visuomenės eilėse. Jis dirbo 
pakėlimui gerbūvio dirbančių
jų masių ir troško joms ir sau 
geresnio, šviesesnio ir laimin
gesnio rytojaus. M

Pritemdyme mūnų krautuvės atdaros vakartis. kaip ir paprastai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
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 narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo šeimų jrašyk. Išpildyk žemlaus telpančiu 
blankut? 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...........................................

WORKS m. INC.
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Astuonios Dienos
Lalivg—-Liberty, Lithuania]! Daily

Pittsburgh, Pa
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Rašo Leit. V. Bernotenas, Tarybų Sąjungos Didvyris

(Tąsa)
Akys merkėsi, galva buvo it švino pri

pildyta ir sviro prie žemės. Gera, malo
nu buvo gulėti prispaudus veidą prie 
šaltos, purios, dar dūmais bei paraku te
bekvepiančios žemės. Bet mintis, jog 
aš tebesu karys, turiu kovoti su mirtimi, 
ją nugalėti, kad vėl grįžčiau į gyvenimą 
ir grumčiausi su priešu, — visa tai teikė 
man jėgų, ištvermės budėti, mąstyti, 
kuriuo būdu pasiekti savus dalinius. Au
štant, žinojau, šaudymas nutils, ir iki 
rytmečio šviesos galėčiau pasiėkti saviš
kius. Bijojau, kad neužmigčiau bei ne
prarasčiau sąmonės, nes tokiu atveju 
praleisčiau laiką šliaužti. Teko griebtis 
dirbtinių priemonių sąmonei palaikyti: 
be gailesčio gnaibiau sau kūną, iki krau
jo kramčiau lūpas, erzinau žaizdas, kad 
jausčiau didesnį skausmą... it kieno 
smaugiamas, varčiausi savame guolyje, 
kankinamas troškulio. Kad sužadinčiau 
burnoje seiles ir bent iš dalies sudrėkin
čiau sukepusią burną, kramčiau, čiul
piau apskretusią kraujais nosinaitę. Stai
ga į mano veidą tekštelėjo vandens la
šas. “Lietus! O kad tai būtų lietus!” — 
šmėkštelėjo galvoje. Su neišpasakytu 
godumu, kaip niekad, išsižiojau ir žiūrė
jau į dangų. Žiūrėjau ir pergyvenau 
džiaugsmą, o kartu ir baimę, kad nauja 
viltis nebūtų tuščia. O vaizduotėje jau 
regėjau, kaip čiurkšlėmis bėga man į 
pravertą burną vanduo... Ir, rodos, pilna 
burna jau jo prisirinko. Aš ryju, — ir, 
štai, sausu liežuviu atsirėmęs į sausą, 
perdegusį gomurį, pajuntu, jog į burną 
krinta tik vienas kitas lašas. Jie dar dau
giau erzino mano troškulį, kėlė dar di
desnę kančią... Mano dideliam džiaugs
mui, lietus didėjo. Prakasęs duobelę ir 
kelis griovelius į jį, kantriai laukiau, kol 
prisirinks bent gurkšnis vandens, po to 
vienu ypu ją ištuštindavau, o sudrėkusią 
žemė kišdavau burnon ir čiulpdavau iš 
jos drėgmę. Pradžioje lietus gaivinan
čiai veikė mane, vėliau ėmiau jausti ne
malonų šiurpulį, kuris kas kartą didėjo, 
ir, pagaliau, pradėjo krėsti taip, jog dan
tis neaptaikė ant danties. Dantimis grie
žiau iš pagiežos vokiečiams, dėl kurių 
tenka tiek kentėti. Galvoje raizgėsi įvai
riausios mintys, kaip geriau, baisiau at
keršyti priešui, jam iš mano lūpų sprūs- 
davo biauriausi keiksmai, kurie man tik 
buvo žinomi. Savyje sukaupdavau visą 
valią, kad sutramdyčiau kūne drebulį, 
rankomis spausdavau šlapius, permirku
sius drabužius prie kūno, o j lietų žiūrė
jau su kažkokiu įžulumu, panieka, tary
tum norėdamas kažkam parodyti, jog 
niekas manęs nebaugina, niekas nepri
vers manęs kentėti. Šitokia savo elgsena 
taip save nuteikdavau, jog iš tikrųjų 
nieko nejaučiau...

Taip, valios ir jausmų kovoje, lietaus 
čaižomas, sukandęs dantis, sugniaužęs iš 
pykčio kumščius, kad man, priverstam 
apleisti savo tėviškę, dabar — dėl tų pa
čių niekšų vokiečių, — tenka kaip šuniui 
benamiui styroti tarp vėjų ir lietaus... Ir 
mano galvoje pynėsi perdėm tokios rūs
čios mintys, su kokiu malonumu aš per- 
krimsčiau hitlerininkui gerklę. Vis dėlto, 
nors lijo, troškulys tebekankino. Vandens 
norėjosi daug daugiau, o reikėdavo ten
kintis vienu kitu gurkšniu ir čiulpiant 
drėgną žemę.

Nustojo lietus... Greit turi aušti. Šū
viai dar kartą retėjo. Nelaukdamas iki 
nustos zvimbusios paskutiniosios kulkos, 
iššliaužiau iš duobės, susiradau anksčiau 
atžymėtąjį orientyrą į rytus, ir, valandė
lę pasirangęs, ėmiau judėti. Gal po de
šimties nusliuogtų metrų mano kaktą 
dengė prakaito lašai., Kartais rodėsi, kad 
mano jėgos visai išsibaigė; bet tereikėjo 
tik sustoti, kaip vėl kažkas stūmė mane 
į priekį: “Greičiau, greičiau prie saviš
kių!” — skambėjo ausyse.

Staiga išgirdau neaiškius garsus. Įsi
klausiau: žmonių kalba. Širdis iš džiaug
smo, rodės, iššoks iš krūtinės. Norėjosi 
kilti, bėgti, šaukti: “Brangieji, aš vėl su 
jumis!” Bet iš jaunų dienų išmokęs susi
valdyti, tramdyki savo jausmus, ir šiuo 
kartu norėjau pasijusti valios, o ne jaus
mų žmogumi. “Iki šiol nepadariau nė 
vienos klaidos, stipriai laikiau surakin
tus savo geismus, tai argi dabar, kaip 
mielės vandeny, pasileisiu?” — galvojau. 
“Be to, neaišku, kas tai per žmonės ir 
ką jie veikia!”

Aptvarkęs savo galvos apdarą — vai
niką, patikrinęs ginklą, atsargiai kyšte
lėjau galvą. Girdėjau, kaip iš džiaugsmo 
stuksi širdis... Rūkas, iš dalies nuovar- 
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gis akyse — nieko neleido įžiūrėti. Iš
traukiau iš kišenės savo akinių liekanas, 
— pusę rėmelio su vienu stiklu — ir, tar
tum pro monoklį, vėl bandžiau žiūrėti.

Prieš save mačiau gal per penkiasde
šimt metrų. Toliau visa dengė priešais 
esanti aukštumėlė. Nusprendžiau kant
riai laukti, bene dar išgirsiu kalbant, o 
iš to nustatysiu, ar ten savieji, ar ne. 
Nuolat girdėjau savyje du balsus. Vie
nas jų kuždėjo: “Eik, eik! Kam nereika
lingos kančios! Esi sužeistas, žaizdos 
purvais apskretusios — gali būti vėlu.” 
Antrasis balsas kalbėjo priešingai: “Iš
tvermės, ištvermės: kitaip visos tavo 
kančios gali būti bergždžios!” 
Nagus suleidęs į žemę gulėjau 
valandą, kitą, trečią. Nugarą, iki 
kaulų permirkusią nuo lietaus, 
glostė šilti saulės spinduliai. Akys merkė
si, galva sviro prie žemės. Nykščiais pa
rėmęs smakrą, kovodamas su nuovargiu, 
klausiausi... Troškau išgirsti bent vieną 
žodelį — rusiškai ar lietuviškai. Niekur 
nieko.

Nebeištverdamas pašliaužiau dar 10- 
15 metrų. Minutės rodėsi valandomis. Vis 
labiau skverbėsi manin pirmasis balsas. 
Retkarčiais šmėkštelėdavo mintys: “O 
jeigu priešas”... Toji mintis lyg ugnimi 
mane sudegindavo ir versdavo laukti, 
laukti. Vis dėlto širdyje tikėjausi išgir
siąs savųjų balsą.

Nors jaunas esu, vis dėlto gyvenime ne 
kartą teko patirti skaudžių smūgių. At
laikydavau juos, o po to jausdavausi dar 
stipresnis.. Bet šį kartą, kada mane stai
ga pasiekė vokiškasis “Wohin?”, — aš 
buvau parblokštas. Žinojau anksčiau šį 
žodį, bet nuo šiandien niekad jo man ne
pamiršti. Dėl jo sudužo mano džiaugs
mas, laimė, įsivaizduojamas susitikimas 
su draugais, jame, kaip sniegas verdan
čiame vandeny, ištirpo visos viltys. Nuo 
karščio suskilusios, suaižėjusios lūpos au
tomatiškai šnabždėjo: “Kur aš, kur aš?” 
Šiuo momentu visu baisumu pajutau kan
čias troškulio, alkio, nuovargio. O ten, 
kur priešas, akys, rodos, matė tekantį 
upelį... Iš skausmo ir pykčio daužiau gal
vą draskiau žemę nagais, kad aš neturiu 
teisės šliaužti prie upelio: — atėjūnai, 
įsibrovę į mano šalį, gal būt, plauna savo 
kojas, o aš, tikrasis šeimininkas, mirštu 
iš troškulio!

Ir jaučiau, kaip nuo šitų minčių ple
čiasi mano krūtinė, naujomis jėgomis 
tvinksta rankos ir kojos.. “Tolyn, tolyn 
nuo šių plėšriųjų žvėrių!...” Su tokiu įnir
timu ėmiau šliaužti atgal, jog nejutau 
nei skausmo, nei nuovargio...

Pamažu pradėjau atsikvošėti: šliau
žiau atsargiai, stengiausi įsidėmėti vie
tovę, griežtai laikytis priešingos kryp
ties, negu kad buvau. Palaipsniui jaučiau 
vis silpnėjąs. Po kiekvieno judesio, atlik
to kojomis bei rankomis, pajusdavau so
pulį. Būdavo, guli ir nesiryžti pajudėti. 
Akimis klaidžiojau po skurdžią augme
niją; išmėginau įvairiausias šaknis, stie
belius, kad tik sumažinčiau troškulį ir 
alkį. Staiga man nušvito akys: išvydau 
rūgštynių stiebelį. “Turi būti dau
giau!” — šmėkštelėjo galvoje. Pasitvir
tino. Dar tebeskindamas rūgštynes, bur
noje jau pajutau seiles. Pririnkęs apy
pilnę saują, kimšau burnon. Nuo malo
nios rūgšties net akyse temo... Jutau, jog 
seilės net per smakrą teka. Atsigavau. 
Prisiminiau, kad mano kišenėje tūno du 
trofėjiniai sigarai. Nusprendžiau užrū
kyti. Deja, neradau degtukų. Atsigulęs 
aukštielninkas, su pamirštu dantyse si- 
garu, sumavau praleistų dienų duome
nis, norėdamas nustatyti savo tolimesnį 
veikimo kelią. O siga.ras nyko mano bur
noje: pasirodo, aš jį kramčiau ir rijau. 
Nuo jo burnoje taip prikarto, gerklę ėmė 
taip aižyti, jog kaip įmanydamas rūgo- 
jau savo lengvapėdiškumą. Po truputį 
rūgštynėmis išvaliau savo burną. Pajudė
jau pirmyn. “Sekas”, pagalvojau, išvy
dęs keletą baltų dobiliukų. Kūdikystėje, 
prisiminiau, traukiojom žiedelius ir čiul- 
pėm medaus sultis. Šiuo kartu, žinoma, 
tokios “prabangos” netroškau: nudras
kiau galveles ir ištisai suvalgiau. Kad 
nebūtų taip ilgu laukti vakaro ir mažiau 
jausčiau nuovargį, išvaliau ginklą, per- 
pyniau iš naujo vainiką. Ėmiau domėtis 
savomis žaizdomis. Per vargą nusiaviau 
batus. Žaizdos buvo apkrekėjusios. Nu
sprendžiau jų nejudinti. Gal valandą ka
mavausi, kol vėl apsiaviau batus. Ir taip 
stengdavausi šį tą veikti, kad bent iš da
lies pamirščiau savo sunkią padėtį.

(Daugiau bus)

Visokios žinios.
Kovo 11 d. įvyko Lietuvių 

Literatūros Draugijos 87 kuo
pos susirinkimas. LDS 160 
kuopos name, 1320 Medley St. 
Susirinkimas buvo neskaitlin
gas.

Kuopos kasininkas D. P. Le-1 
kavičius pranešė, kad už 1945 Į 
metus jau yra pasimokėję 30; 
narių duokles, dar yra skolin- į 
gi 8 nariai. Keli gyvena kituo-■ 
se miestuose, tai sunku su jais' 
susieiti. Pasimokėjusių duok-; 
lės jau pasiųstos į centrą.

Skaityti laiškai iš Lietuvių į 
Archyvo komisijos ir dienraš- 
čio Vilnies prašant aukų ir ap
garsinimų jubiliejaus nume-| 

i riui. Nutarta dirbti kiek, gali-■ 
ma pagalbai Vilnies, tam rei
kalui bus išleista karo 'pasko
los bonas $25 vertės. Darbas 
turi -būti baigtas iki “Decora
tion” dienos.

Kalbėta, kaip geriau atžymė
ti Draugijos 30-ties metų jubi
liejų, gaunant naujų narių. 
Nariai pasižadėjo darbuotis ir 

i pasiėmė aplikacijos kortų. Pe
reitais metais iš kuopos išsi- 

l braukė 2 nariai, tai dabar kuo- 
38 narius.. pa turi

15 dieną ištiko didelis 
Federal gatvėj, arti 
užsidegė “Bolling” įs-

vėj ;buvo pagautas automobi- 
liaus ir sunkiai sužeistas. Ne
laimėj sulaužė tris šonkoulius, 
koją sužalojo. Ligoninėj buvo 
apie 4 savaites, dabar jau (ran
dasi namie.

Taipgi ir jūsų koresponden
tas sirgo, dvi savaites išbuvau 
lovoj, dar ir dabar yra aukštas 
kraujo spaudimas, svaigsta 
galva. D. P. Lekavičius.

Cambridge, Mass

Wilkes-Barre, Pa.
Atsakymas A. Gražiškiečiui.
Laisvės 55 num. tilpusioj A. 

Gražiškiečio korespondencijoj 
iš Edwardsville, aprašant ve
lionio K. Randarčiko laidotu
ves, yra apsilenkta su teisybe 
apie Plymouth Lietuvių Tautiš
kų Kapinių Bendrovę. Gražiš- 
kietis ten rašo, kad būk kapi
nių valdyba atėmė iš biedno 
žmogaus jo locną žemės lotą ir 
jį palaidojo patvoryj.

Penktadienis, Kovo 23, T945

KAIP PAREIT NAMO SU

Extra Raudo- 
naisiai Punktais

Tai netiesa! Velionis yra pa
laidotas gražioj vietoj, viduryj 
kapinių ir pavienių skyriuj. Jis 
būdamas gyvas ir geras kapi- i 
nių rėmėjas, per kelis metusi 
būdamas kasierium kapų ben- 

Svečių atsilankė daugiau, į drovės, jai įsiskolino pinigų.!
Tada jis pareiškė, kad jo locną

Tik nepamirškite nunešt 
tą savo panaudotų rieba
lų dėžę mėsininkui. Gau
kite 2 raudonus punktus 
dovanai už kiekvieną sva
rą. Vis Taupykite Panau
dotus Riebalus Kovos 
Frontui!

Pavyko Parengimas.
Lietuvių Literatūros Draugi- 

i jos 8 kuopa buvo surengus va- 
i karienę 18 d. kovo Lietuvių Pi- 
; liečiu Kliubo apatinėj svetai- 
! nė j 
negu rengėjai tikėjosi.

Laike vakarienės buvo pro-; žemę bendrovė paimtų už jo 
padai-'s^0^- J^s išdavė bendrovei ir 
pasakė raštišką pareiškimą, .kiek jis į

R. i iai yra skolingas, su savo pa-! 
kvarte-' rašu. Todėl jam mirus jis ir 
I. Rep- palaidotas pavienių skyriuj.

Taigi, gal A. Gražiškietis ne-:
I žino šios 
mas tyčia 
bendrovės 
bendrovės

i si tikę j imą 
dėl, varde 

r> d., ! a tz • 4i padarau šįPo $1 aukavo: A. Kvietkaus- 
kienė, P. Turauskienė, Ona

K. Frementas, V. 
Belekevičius, Backus, 

Nuostolių Į Repšienė, H. Tamašauskienė, į 
; Čiuberkienė, J. Jusienė; Pet-Į 
I raitienė, Vaškienė, Mary Vas-' 

upė buvo sel, Deleskienė, Rudackienė, 
ir plačiai Grigalinas, Belekevičius, Her-

A. Grigaliūnie- 
K. Zinkienė, Ig. ■
Žekonis ir H.’

grama: Ig. Kubiliūnas 
navo ir D. G. Jusi us 
atatinkamą kalbą. Dainavo 
Niaura ir Harmonijos 
tas. Pianu akompanavo 
šiūtė.

publi
Lietu

Pirmininkė paprašė 
kos paaukoti pagalbai 
vos žmonių. Aukavo sekamai 
Po $5: A. Kvietkauskas ir Ma
rė Krasauskienė; po $2: šid 
lauskienė ir M. Stašienė.Kovo 

gaisras 
stoties, 
taiga. Viso miesto ugniagesiai: Gricienė,
buvo pašaukti. Vienuolika iš jų Stasys, 
susižeidė begesinant. 
padaryta virš $4,000.

kur lietuviai biznieriai dau
giausiai randasi. Daugelio skie
pai buvo vandens pilni ir kaip 
kurių stubose. Daug nuostolių 
padaryta. Pittsburgh^ ir apy
linkėj nuo potvinio žuvo 10 
žmonių. Daug policija laiveliais 
išvežė ir išgelbėjo.

Kareivis J. Kizas, du metus 
■ išbuvęs japonų nelaisvėj, Phi- 
I lippinų salose, likosi Amerikos 

J kovinių išlaisvintas 
i žino j a į Pittsburgh 
; sius.

ir 
pas

parva- 
savuo-

Kapų

tiesos, o gal žinoda- 
nori apjuodinti kapų; 
valdybą, kad tarpe' 
narių sukėlus nepa- 
linkui valdybos. To-į 
kapų bendrovės ir jT" 
pareiškimą.

C. S. Kasparas, 
Bendr. Sekretorius, i

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.

aukavo: Burdu-I
Vinskauskas,'

Kovo 7 diena Ohio *•
j pakilus ant 33 pėdų
i buvo užliejus West saidoj, ypa- man, Avižienė,
i tingai Reedsdale gatvę užliejo, ■ nė, Gitsavich, 

Kubiliūnas, J. 
Simanavičienė.

Po 50 centų
lis, Hermanienė,
J. šūkis, Marcilionienė, švedie-1 
ne, R. Niaura, Bar. Marckius, | 
Klapmanienė, Markūnienė, K. 
Vaškys, Green, Markūnas. Po 
25 centus aukavo: Mrs. Dianis, 
P. Fish, P. Versatskas, Griga
lienė, Pilnelienė, 
Križinskienė.

Gurskienė ir 
Viso aukų su

rinkta $53.25. Visiems aukavu- 
širdingai ačiū.

D. J.
šiem s tariame

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home

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

išėjo Kaz.

J. Šimkus, saliuninkas, gat-,

NOTARY 
PUBLIC

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

(Isist. 28 m.)

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

Į karinę tarnystę
: Adomaičio ir Jono Šimkaus sū- 
j nūs. J. GARŠVA

GRABORIUS-UNDERTAKER
Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-0770

nos. Kalbėjo ir J. 
' apie mūsų pareigas 
Iniam karo laimėjimui ir reij<a- 

■ lą gelbėti Lietuvos žmones.

Kovo 18 dieną įvyko paskai
ta, ją rengė Moterų Kliubas, 
i pirmininkavo E. Sliekienė. Pa-- 
j skaitą davė Dr. J. Baltrušai-' 
i tienė apie reikšmę Moterų Die-;

Mažukna; 
greites-'

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4400.

i

§

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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI 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.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

TELEPHONY!
BTAGG 2-504i>

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Didžiausias Kuzis Ja 
ponijos Istorijoj

Ką Veikia Lietuvos Ko
munistų Partija?

Guam, kovo 22. — Mena
ma, kad Jungtinių Valstijų 
lėktuvai (o gal ir karo lai
vai) tebeveikia prieš Japo
nija-

Sveikatos Apsaugos Liaudies 
Komisariato ir ypač Valstybi
nės Kontrolės. Liaudies Komi
sariato, kuris dar neįsijungė 
kaip reikiant į darbą ir nėra 
tas organas, kuris privalo įves
ti tvarką įstaigų ir įmonių dar
be.

— Neretai, — sako toliau 
drg. Gedvilas, — mūsų vado
vaujantieji darbuotojai už
miršta tai, kad mes gyvename 
ir dirbame pafrontės respubli-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

» .. . t « •» *

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAISandėlis Knygų ir Žolių

"Gydykla nuo Baimes . Mirtie! ......—.. 
^Girtuoklių Linksmos Dainos ...... ..

Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes .......
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų 

Gyvenimas ir Darbai .......——
Mikaldos Papasakojimai .................. ..
Duktė Marių, graži apysaka _ _—....~
Duktė Gyvena I’ūstynėjo —......—..—
Kūrykla ir Burtininkas ......................
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

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

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

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

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ..... —
Karvės, Nduda ir Sūrių Padarymai ..

koje ir turime skubiai, be biu- sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta , .. .v ' . . . Kapitonas Velnias, 400 pusi.............rokratlZmO išspięsti VISUS Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su 
klausimus, nukreiptus padėti' 
Raudonajai Armijai.

Radiofonijos ir į’adiofikaci-i 
jos komiteto pirmininkas ra-i 
šytojas drg. J. Baltušis sustojo 
ties radiofono uždaviniais, nu
rodęs į reikalą pagerinti ra-

50c
15c
10c

30c
25c
25c i
25c I
25c

15c
25c
35c

VYRAI—BERNIUKAI
LAVINTI—NELAVINTI 

KARO PRODUKCIJA
Pilnam ar Daliai Laiko 

53 Valandų Savaitė 
LAIKAS IR % VIRŠLAIKIO 

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 
. 5% BONŲ NAKTIMS

WORLD STEEL PRODUCTS 
418 TIFFANY ST., BRONX, DAYTON 9-1500 
_______________________________________(71)

MECHANIKAI IR 
MECHANIKŲ 

♦ PAGELBININKAI 
Gerai mokami, nuolatiniai darbai su 

užtikrinta pokarine ateitim. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių. 
Annis-Patterson, Ine.

860 Market Street, 
Paterson, N. J.

SLAUGIŲ
PAGELBININKĖS

Atvažiavimas iš New York Miesto viena 
valanda Long Island Gelžkeliu.

Telefonuokite AMITYVILLE 1700
Telefonuokite mūsų kaStu.

BRUNSWICK HOME,
AMITYVILLE, L. I.

(72)

Sausio 4 dienos Vilniaus Tiesoje randame straipsnį iš Lie
tuvos Komunistų Partijos Centralinio Komiteto Ketvirtojo Pra
plėsto susirinkimo. Susirinkime plačiai diskusuota komunistų 
rolė ir uždaviniai išlaisvintoje Lietuvoje. Labai pravartu ir 
Amerikos lietuviams susipažinti su tos revoliucinės partijos

; veikla. Todėl žemiau tą aprašymą ir paduodame.
dar visai neseniai buvo gesta
po agentas. Tuo pačiu metu 
yra nemaža dorų, atsidavusių 
tarybų valdžiai žmonių. Ta
čiau partinė organizacija lig- 
šiol jų nepastebėjo, nepritrau
kė į aktyvų tarybinį darbą. 
Dabar partinė apskrities orga
nizacija pradeda sudaryti sa
vo aktyvą, auklėti savo kad-

Japonijos radijas skelbė,,
kad bent 120 Amerikos lėk- i —Mūsų partinė organizaci- 
tuvų vėl bombardavo Ja-i ja> _ pareiškė drg. Sorokinas 
poniją; sakė,kad japonai at- (Panevėžio apskr.), — per- 

minkštai prieina prie rimtų 
ūkinių ir politinių klausimų 
sprendimo. Mūsų komunistai 
dar neturi stipraus pykčio Ta
rybų valdžios priešams—buo
žėms ir banditams. Tuo tarp 
kitko paaiškinama ta aplinky
bė, kad partinė apskrities or- 

I ganizacija tik iš dalies įvyk
dė įstatymą “Dėl vokiečių oku
pacijos padarinių žemės ūky
je likvidavimo.” Mes išdalijom 
žemę žemės ūkio darbinin
kams ir bežemiams valstie
čiams, bet toli gražu dar ne- 
pilnutinai sugrąžinome inven
torių, gyvulius ir trobesius 
tiems valstiečiams, kuriems 
jie buvo buožių ir dvarininkų 
atimti vokiečių okupacijos lai
kotarpiu. Kitaip sakant, parti-

siduria tokiame pavojinga
me krizyje, kokio jie dar ne
turėjo visoj savo istorijoj, ■

Fašistuojančių Lenkų 
Naujas Išsišokimas

New York. — Neva ben
dras lenkų organizacijų ko
mitetas rytinėse valstijose 
kreipėsi į Jungtinių Valsti
jų senatą, kad užtartų Len
kiją prieš Sovietų Sąjungą. 
Tas fašistuojąs lenkų ko
mitetas pasakojo, kad vo
kiečiai pradėjo naikinti 
Lenkiją, o bolševikai, girdi, 
pribaigsią ją. — Iš komite
to pareiškimo matyt, kad 
jis greičiau pasirinktų vo
kiečius, negu demokratinę 
valdžią Lenkijoje.

75c ! 
15c 
25c i 

$1.25 i 
$1.25

I 
25c i

TYPIST—BILLERS 
Daugmeninė groserių jstaiga.

5 dienų savaitė. Gera Alga. Pageidaujama 
brooklyniečių merginų.

JOHN SEXTON & CO., 
CUMBERLAND 6-6080 

(74)

VIEŠBUTIS (Eastside), reikalauja moterų 
dirbti prie Bufeto, moterų prie Steam Table, 
moterų Virtuvėje. Puikios darbo sąlygos.

Pilnam—daliai laiko.
BEEKMAN TOWER HOTEL, 49th St. 

ir 1st Ave.
_________________ 1_______ L21

MOTERYS
APTARNAUTOJŲ PAREIGOM 

LIGONINĖJE
Ant Privatinių Aukščių

Kreipkitės
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS

PHILADELPHIA, PA.
(71).

Kapitonai Velnią!, 400 pusi.............
1 

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

lima sučiupti, o kai jį sausi, tai 
viskę ant pasaulio žinosi ...

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

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

Sebūklingas Zerkilas ..........................
DVARINĖ PANA, graži apysaka .... 
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

no Jaunikio ..............................
į PINIGAI galvažudžiai ir kaip Ražan- 

v , . t . . 1 čius iSgelbsti nuo smerties .........
--- MŪSU rašytojai ir poetai, ! Geros naminės rodos ir daug juokų
— ąjikn dro- Baltušio __  o-alė-lTry8 udkeiktos karaliaus (lukterės .....bailO Ui g. DdlLUblb, j RAGANA ir keliaunikas Jonas ...........

20c: 
35c

25c 1
25c i
25c i

(70)

LANGŲ VALYTOJAI
40 Valandų, 5 Dienų Savaitė

$60 Į SAVAITĘ
Nuolatinis Keliavimo Darbas

ARC WINDOW CLEANING CO 
799 Broadway, Room 234.

35c ;
rus. Tuo tikslu suorganizuota' riijo jaidų turinį, 
ir reguliariai rengiami semina-1 
rai ir pamokos nagrinėti drau-!
go Stalino knygai, 
Lietuvos respublikos 
cijai.

žodis suteikiamas 
TSR Aukščiausiosios 
Prezidiumo Pirmininkui drg. 
J. Paleckiui. Savo ryškioje ir 
turiningoje kalboje drg. Pa
leckis iškėlė lietuviškųjų vo
kiškųjų nacionalistų esmę ir, 
daugybe faktų parode, kad jie' 
veikia vokiečių nurodymu, iš-* 

nė organizacija nuėjo mažės-. duoda savo tautos reikalus.! 
nio pasipriešinimo linija, ne-.Lietuviškieji nacionalistai,! 
išstojo aktyviai prieš buožiją, i dirbdami savo šeimininkams—'

Papasakodamas plenumui J vokiškiesiems fašistams, ap-| 

nistai organizuoja kovą su lie-; gogijos keliu apsuko galvas 
tuviškaisiais vokiškaisiais na-1 tam tikrai gyventojų daliai, 

i 

cionalistais, Lietuvos KP (b) į —Susitikus su žmonėmis, 
Kauno apskrities komiteto se-į kalba toliau drg. Paleckis, 
kretorius drg. Pivoriūnas pa-i kurie išbuvo trejis metus vo-1 nariai Komunistų 
reiškė:

—Mūsų

TSRS ir! 
konstitu-

Lietuvos
Tarybos

tu žymiai padėti šiame labai KEbJ^y.T?.JAI ’ Sventą žemę JERU*< v •' * ii i T TU A

svarbiame reikale, bet jie pa
sišalino nuo to ir aktyviai ne-

ZOLIMĄ ...........••..........
Kabalas, Zobovos Knygutė . 
Praloto Olšausko Darbai 
Ko Nori Kunigas Kaulinis.

dalyvauja kūrybiniame darbe. Lengvas Būdas išmokt Angių Kalbos 

Del to kalta pirmoje eilėje i Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 
t • , m i • • v įvairių žolių, nuo kokių ligų josLietuvos TSR Tarybinių Rasy-| yra ir kM jų galima gauti ...........
toju Sąjungos vadovybė, kuri i Lytiįk«8..Li«09* kai» «>•
blogai rodo savo gyvybę. ; Virėja, knyga apie su 450 visokių 

gaspadinystes pamokinimų............
zlnnwion) Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj(..DUS daugiau J vietoj ji randasi ir kaip kankina

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
BOSTON, MASS.

x __ r____ ___ , - Kokia yra Amerikos sprendžia-i
kaip Kauno apskrities komu-! gaulės ir nacionalistinės dema- moji kova? Ką reiškia Amerikai ■ rxwrH x v t | ................. _ Krymo konferencija? Kaip defytis-;

tai darbininkų judėjime priešinasi | 
Krymo konf. sprendimams ir kaip 
jie bando suklaidinti Amerikos vi-

I suomenę? Tais ir kitais klausimais 
- ! kalbės Ann Burlak ir Otis Hood, 

į Politinės Sąjun- 
, . . •• • i! gos nacionalio komiteto. Taipgi buskiečių okupacijoj, negalima >odomi k,.ulami pavcikslai. Jvyks ši 

uždavinys ne tik nepastebėti, kad pas juos la-! penktadienį, kovo 23 d., 8 vai. va-į 
privatinę žmonių; tas> ]<acj patys aktyviai kovo-;bai paaštrėjo tautinis jaus-ikaro, Brown Hall 294 Huntington; 

nuosavybę—žemę, namus ir tume su lietuviškaisiais vokiš-’mas. Reikia padaryti viskas, j £ž7nįaB30^ VISUS‘|
kitokį turtą. Akaisiais nacionalistais. Mes tu-j kad tas paaštrėjęs tautinis lie-l

----------------------- į rime organizuoti i

San Francisco, Calif I

Privatinė Nuosavybė Japo
nijoje Užgrobiama

Washington. — Japonijos 
valdžia išleido patvarkymą 
užgrobt karo reikalams bet: 
kokią privatinę

kitokį turtą.
įkLj organizuoti ir nuvesti j tuvių tautos jausmas būtų nu-į 
paskui save plačiausias darbo kreiptas į tarybinio patriotiz-' 
žmonių mases. Su liaudies mo vagą, išraunant hitlerinių- kovo 25 d., 3 vai. dieną, pas P. Ma-j 
priešais susidoros pati liaudis, kl. pasėtas lietuviškojo vokiš- ^^^^136. Montgomery PI.^Na-

—Ligi šiol Rokiškio apskri-1 kojo nacionalizmo piktžoles. | kito ir naujų narjų. Kaip matote iš i 
tyje neišskirstyta daugiau! Visaip ugdydami lietuvių tau-j 2-ro Apskr. pirm. A. Gilmano pra-j 
kaip 4500 ha žemės, — pa-i tos kultūrą, mokslus, meną i
reiškė drg. Paradauskas. — 
Dėl to stipriai kalta apskrities 
partinė’ organizacija, nesuge
bėjusi kovingai sutelkti plačią- 

ūkio darbininkų, 
laiko atgal, ei-. bežemių, mažažemių ir vidu-

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks'

25c j
15c i
25c '
30c I

25c
ioc;
25c ,
10c

35c

(70)

DžIANITORIUS
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

Lengvas Darbas 
Prisilaikoma WMC Taisyklių. 
Annis-Patterson, Ine.

860 Market Street,. 
Paterson, N. J.

(70)25c | _____________________________
30c * VYRAI 17—50 »

: Sandėlio departmente, plumbing medžiagos, i 
Nuolatinis darbas, daug viršlaikių.

DANIEL SMITH & CO.
$1.00

30c 37-14 3211d Si., L. L C. STILLWELL 4-2992 I 
GROMATOS j Lietuvą su pasveikinimais ir j (70) 
„ ” ' • • •• •- -__ , apie įg skirtingų:
pasveikinimų bei dainų. Tuzinas 40c, 3 tu- '
gražiomis kvietkelėmėms;

žinai už $1, arba 10 tuzinų už $3.
ŽOLĖS 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 COc; Kosulio, Kokliušo ir Dusulio po ' 
60c; Vandeninės ir Širdies Ligos 60c; Pa- l 
taisymui Vyriškumo 85c; Nuo Užsisenėjusio ’ 
Kataro (hey-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c; Nuo Pražilimo ir Pleis-j 
kanų 60c; Nemalonaus kvapo iš burnos 85c; 
Reumatiškų sausgėlų 60c; Palangos Trejan- 
kės (stambios) 60cnuo surūgusio pilvo 
((heart-burn) 85c; Pailių arbata ir mostis 
po 85c ;

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos i 
išbėrimų $1.25.

Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 pakeliai j

OFISO IR IŠSIUNTIMO RAŠTININKAS 
Daugmeninė groserių įstaiga.

5 Dienų savaitė.
ŠAUKITE MR. DUFFY, 
CUMBERLAND 6-6080.

(74)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI 

ir

ABELNAI PAGELBININKAI

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)

už $1.
M. ŽUKAITIS

834 Dean Street, 
SPBNCERPORT. N. V.

| SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Gera Alga. Viršlaikiai.

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

SĄSKAITŲ RAŠTININKE
Tik patyrusi typistė. Nuolat.' Fabriko ofisas.

6 % dienos, $29.90. šaukite Mr. Charles, 
T<LEhigh 4-2550.

I  (70)

(70) ; MERGINOS

Kas Girdėti Tarpe Lietuvių?
F. Lcmingas turėjo operaci-j 

ją ant “varikous veins.” Dar; 
turės apie savaitę būti St. 
John’s ligoninėje. Taip, tai 
jaučiasi gerai.

A. Baronas jau vaikščioja. sįas žemės 
Apie mėnuo 1 
nant į darbą, taxi jį parmušė I tinių valstiečių mases, izoliuo- 
ir pusėtinai sužeidė. Turėjo įį juos nuo buožių įtakos. Ap
gulėti lovoje apie tris savai- skrities darbuotojai neišvengė 
tęs. , ! įr Ritos nemažiau

Draugė Karosienė i
kad veikia dėl darbininkų ju-; tiečiams, žemės paliktas vyk-lse. Iki 1944 m. gruodžio 
dėjimo ir dėl karo laimėjimo,1 riyti savieigos keliu. Dabar j kapitalinių investavimų į butui 
bet ji ir savo kraują aukoja. ■ partine organizacija suprato i komunalinį ūkį planas įvykdy-; 
Pereitą sekmadienį parengime savo klaidą ir visomis jėgomis tas tiktai 50 procentų.
pas draugą Kobliną ji man ro- j stengiasi ja atitaisyti, 
dė laišką iš Washington© nuo: Savo kalboje drg. Mamą, 
kohgresmano, kuriame ją svei-jevas, Lietuvos TSR Liaudies 
kino už tokį didelį pasiauka-! Komisarų Tarybos Pirmininko 
vimą kraujo davime. Ji jau. pavaduotojas, atkreipė plenu- 
davė 18 sykių kraujo ir dar ji 
mano daugiau duoti.

Vengti Bereikalingos 
Operacijos

Vieną dieną į St.* John’s li
goninę ateina vyras su neišpa
sakytais skaudėjimais ausyje. 
Daktaras ištiria ir atranda au
syje robuką nuo paišelio galo. 
Ėmė valandą laiko, kol išėmė 
su delikatniais instrumentais. 
Mat, jis, eidamas nardytis į 
prūdą užsikimšo ausis su tais 
robiniais kamštukais, bet besi- 
nardant vanduo nustūmė gi
lyn į ausį ir jis pats jau ne
galėjo išimti.

Tą pačią dieną kitą ligonį 
atvežė į operacijos rūmus, ku
rio pilvas buvo išpūtęs, kaip 
bačka ir nepaliaujanti skaus
mai jį kankino. Jis turėjo bon- 
ką nuo vazelino išeinamoje 
žarnoje. Daktarai su ilgiau
siais instrumentais negalėjo iš
imti, Turėjo pilvą perpjauti, 
bonką žemyn nustumti ir tik 
tada su 'instrumentais išimti. 
Senis jau buvo apie 65 metų. 
Mes jį užklausėme, kaip jis 
tą bonką prarijo. Jis sako: 
“Aš neprarijau, bet aš girtas 
buvau apie tris dienas, tai ma
no kamarotai, mat, panorėjo 
man triksą iškirsti — įkišo 
bonką man į sėdynę. Jiems at
rodė, kad juokai, bet man, 
tai visai ne juokai. Kad kiek, 
tai ir būčiau miręs.” 
> E. Wilkes.

mes turime sistematingai įti- vime naujų narių; proga 30 m. AL 
kinėti tautą tomis plačiausio- P^D gyvavimo, 
mis galimybėmis, kurias tary
bų valdžia atveria darbo žmo
nėms.

Drg. Astafjevas (Komuna-j 
lio Ūkio Liaudies Komisaria-į 
tas) savo kalboje 
skaitmenis sugriovimų, kuriuos

ABELNAM FABRIKO DARBUIVAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(72)

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖSKurios Prašalina Daugybę Įvairių 

Ligų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
Mosčių ir Įsitėrnykite 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
kus, vartok šitą mostį, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. šita mostis priimni

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, i 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, i 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 

i Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
i Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 

HILLSIDE, N. J. J peršalimo. Šita mostis maloniai šil- 
Arbatos vakarėlis. Rengia LPTK, 1 do ir prašalina įvairius skausmus

Hillside skyr. Pelnas nuo šio pa- į ( Kaina 2 oncai $1.25;
rengimo eis Lietuvos vaikučiams, No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve.. 
nupirkimui dovanų, tad parengimas A remarkable remedy for skin irri- 
ruošiamas geram tikslui. Įvyks 24 tation. Šita Mostis Stebuklingai gel- 
d. kovo, 207 Silver Ave., 8 v. v. bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų s 
Įžanga 
širdžiai

. Tad mes turime 
žiūrėti, kad Chicagą gerokai pra
lenktume gavime naujų narių ir iš
eitume pergalėtojais. — J. Bimba,

; sekr. (68-69)

WORCESTER, MASS.
25 d. kovo, 7 v. v., 29 Endicott vartot ir ne kenksminga, 

pateikė į st., ALDLD 11 ir 155 kps. rengia 
bendrai prakalbas. Kalbės V. An- 

, . . i i ■ • i • • i - - drulis, Vilnies radtkt. iš Crica-stambios hitlerininkai pridarė musų res- g0> In visiems įžanga veltui. Kal
ne tik kiddos, kad išskyrimas vals- publikos miestuose ir kaimuo- bėtojas riš šiuos klausimus — karo

| d laimėjimas; Lietuvos reikalai ir po
. ’ i karo reikalai. — Kviečia Rengėjai.

(68-69)

PEČKURIAI 
LAISNIUOTI 
MĖSININKAI

IR MĖSININKŲ PAGELBININKAI 
MEITĖLIŲ SKERDYTOJAI 

NUOLATINIS DARBAS 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

CHARLES MILLER &C(f.
5th St. and N. Y. S. & W. Railroad

North Bergen, N. J.

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA
(72)

mo dalyvių dėmesį į blogą res- 
: publikos paruošų aparato dar
bą. Eilės apskričių paruošų or
ganai ir partinės organizaci
jos, — pareiškė jis, — aiškiai 
neįvertino žemės ūkio produk
tų paruošų politinės ir karinės 

i reikšmės, nesulaužė buožių sa- 
; botažo ir smarkiai iškraipė 
i partijos bei vyriausybės nuro
dymus vykdant paruošas.

Pavyzdžiui, Kauno ir Vil
niaus apskrityse ūkių, apdėti- 
nų mokesčiais, sąrašai buvo 
sustatomi be jokios kontrolės, 

; prievolės lapelių įteikimas vy- 
j ko formaliai. Masinio aiškina- 
mojo darbo valstiečių tarpe 

' nebuvo vedama. Už tat buožės 
sugebėjo nuslėpti nuo-valsty
bės didelį kiekį žemės ir gyvu
lių, o valstiečiams, ypatingai 
nukentėjusiems nuo vokiečių 
okupacijos, nesuteikta jokių 
lengvatų. Kaip į vieną iš rimtų 
apskričių partorganizacijų už
davinių drg. Mamajevas nuro
dė į reikalą sudaryti aktyvą 
iš žemės ūkio darbininkų, be
žemių ir mažažemių valstiečių. 
. Kadrų parinkimui ir auklė
jimui paskyrė savo kalbą drg. 
Guliajevas (partijos Telšių 
apkomo sekretorius). Visa ei
lė rimtų klaidų, kurias padarė 
mūsų partinė organizacija, pa
reiškė jis, išplaukia iš to, kad 
eilėje apskričių organizacijų 

■ dirbo svetimi mums žmonės. 
Pavyzdžiui, apskrities aparate

—Vyriausioji Statybos Val
dyba, — sako jis, — nesusi
dorojo su uždėtais jai uždavi
niais.

Sniečkus: Jūs geriau papa
sakokite apie savo neveiklu
mą.

Astafjevas; 1945 metais tu
ri būti užgydytos visos pagrin
dinės žaizdos. Dabar, draugai, 
padėtis su vandeniu tokia: 
Vilniuje vanduo gali būti pa
leistas bet kurią valandą, bet 
visa bėda yra ta, kad nėra 
elektros energijos.

Balsas iš vietos. O kai bus 
elektros energija, tai pasaky
site, kad nėra vandens.

Griežtai plenume buvo kri
tikuotas Ryšių Liaudies Komi
sariato Valdybos darbas. Kal
bėjusieji plenume davė daugy
bę pavyzdžių, kada dėl blogo 
ryšių organų darbo nelaiku 
gyventojams pristatoma spau
da ir laiškai, telegramos atei
na labai pavėluotai, telefonas 
veikia biauriai.

Plenumas pareikalavo iš Ry
šių ' Liaudies Komisariato Įga
liotinio iš pagrindų pagerinti 
gyventojų aptarnavimą, arti
miausiu laiku pasiekti tikslaus 
ir nenutrūkstamo visų ryšių, ša
kų — pašto, telegrafo, telefo
no ir radijo — darbo.

Plenume kalbėjo taip pat 
Lietuvos TSR Liaudies Komi
sarų Tarybos Pirmininkas drg. 
M. Gedvilas. Jis smulkiau ap
sistojo ties darbu Liaudies Ko
misarų Tarybos aparato ir ei
lės pirmaujančių liaudies ko
misariatų, atskirai paėmus, Fi
nansų Liaudies Komįsarįątę,.

ruošiamas geram tikslui. Įvyks 24 tation. Šita Mostis Stebuklingai gel-
227 J__ , 8 v. 1 ? '--i

50c. Kviečiame visus nuo- į Ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė- j
_t_i____' z no rimilC Pflch !dalyvauti.

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Mokinės Fabriko Darbui
— IŠTISĄ DIENĄ DARBAS

Būtinoj Pramonėj
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY *
Delaware Ave. & Palmer Str»,

PHILADELPHIA, PA.
(72)

REIKIA VYKŲ 
GYVYBINIS KARO DARBAS. 

PAGELBININKAI, MECHANIKAI, 
ALUMINUM WELDERS.

Aukščiausios galimai algos. 60 valandų sa- i 
| vaite. Vien tik dieniniai šiftai. Nuolatinis 

darbas. Patogi vieta. Prisilaikoma WMC ' 
• taisyklių.

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

____ _________________________________ (73) I

SPECIALIAI VYRAI
ABELNAM VALYMO DARBUI 

LIGONINĖJE
Kreipkitės

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

PHILADELPHIA, PA.

rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
j Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu-; 
I deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 

. i Nesveikumą Nosies ar Burnoj, žaiz- 
naminėiima^ das> Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 

Qa?u Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša-
1 limo ir daugybės Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25
No. 4. M. J. SVILPA’S New Disco-i 

pa" i very-—Salve for Poison Ivy. šita i 
mostis prašalina įvairius niežėjimus i 
ir nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta A. 
HARTFORD, CONN.

Vietiniam—63 Putnam St.

(68-69)

CHESTER, PA.
25 d., įvyks 27-tąs 
tarptautinis ]

v. Odd Fellows salėje, 8th

Kovo 
Armijos 
6:30 v. 
ir Sproul Sts. Bus puikus rusų pro- t 
gramas iš Phila. Tad kviečiame 
sus lietuvius dalyvauti, būsite 
tenkinti. (68-69)

vi

HARTFORD, CONN.
Šokiai su užkandžiais. Rengia 

Lietuviško Daržo (Parkių) Draugi
jų Sąryšis. 157 Hungerford St. j 
Įvyks kovo 25 d., 2:30 v. dieną. 
Kviečiame visus dalyvauti, pelnas 
bus skiriamas išlaidoms naujiems 
trepams ir naujam stogui. Pasima
tysime parengime. (68-69)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 25 d., įvyks visuotinas .mū

sų organizacijų ir Veik Kom. susi
rinkimas, 735 Fairmount Avo., 3 
vai. dieną. Yra įvairių reikalų ir 
raportų. — A. J. S., sekr. (68-69)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks penktadienį, kovo 23 d., 
7:30 v. v. 155 Hungerford St. Visos 
draugės būkite laiku.

MONTELLO, MASS.
Kovo 24 d., įvyks svarbios prakal

bos ir koncertas, 7 v. v. Liet. Taut, 
salėje. Drg. V. Andrulis, Vilnies red. 
iš Chicagos, sakys prakalbą šių die
nų gyvenimo reikalais. Ignas B. Ku
biliūnas iš Bostono ir Rose Merke- 
liūtė - Stripinienė išpildys Koncer
tinę programos dalį. Po prakalbų 
bus draugiškas pasilinksminimas. 
Rengia bendrai ALDLD 6 kp. ir 
LDS 67 kp. Kviečiame visus daly
vauti. Kom. (68-69)

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

(71)

APVALYTOJAI
I Wholesale suknelių ištaiga. Nuolatinis darbas. 

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

N. Y. C.
 (69)

: Buy More Bonds

E V. 4-7345 Lie. by Board of Health

EXTERMINATING
416 So. 5th Street

COMPANY
Brooklyn, N. Y.

Speeializuojamės naikinimu brudo ir pelių. Pasjinatykite su 
mumis dėl vargų nuo blakių.

Skysčius parduodame ir
• IŠNAIKINAME 

ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį bradą. "

<»
4 -•

mažais kiekiais.
APTARNAUJAME

NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS
i užsibaigs kai atsikreipsiteJūsų varginimosi dėl brudo ir pelių

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

Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus
ABELNAS FABRIKO

DARBAS
Kreipkitės

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St.

PHILADELPHIA. PA.
 (72)

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

Kreipkitės
UNITED PARCEL SERVICE

2320 Walnut St., 
PHILADELPHIA, PA.

(69)

AUTO MECHANIKAI
PRIE AUTOMOTIVE JOBBERS 

MAŠINŠAPEJ : PUIKIAUSIOS DABAR 
IR POKARINES PROGOS;

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
KREIPKITĖS
AMSCO,

53 LOCK ST., NEWARK, N. J. 
______ ______________ <222

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.
(7|)



SeStas puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily ^enfaachenis, kovo 23, 1945
■ ■ ■■ ■ ■ ■ j

NewWto^/M^ZInios
Karo Rekordas Padėjo 

Išvengti Kalėjimo !
Kariškis marinas Anthony

Neapdairus Vagis
Kumštininko Ray Robinson 

prieš tūlą laiką dingo sekre
torius. Už poros savaičių din-'

'.jieškoti kišenius. Jis sakė, .jog 
I čia būta'daugiau, negu jis ga
vęs už visus kitus užstatytus 
drabužius ir gražmenis.

Stasio Ūsaičio Sūnūs 
Kariauja Tolimose j 

Pacifiko Salose
Stanley Ūsaitis, brooklynie-į 

čio Stasio Ūsaičio sūnus, tar-I 
naujas laivyne, jau apie 7 mė
nesiai randasi veiklioje kariš
koje tarnyboje. Pastaruoju 
laiku radosi Filipinuose.

Joseph Yuknevich, Ūsaičio, 
posūnis, tarnaująs armijoj,’ 
neseniai sugrįžo į Jungtines 
Valstijas atostogų — pasilsiui 
po išbuvimo pustrečių metų 
Naujoj Guinejoj.

John Ūsaitis, antrasis Stasio 
Ūsaičio sūnus, jau apie 9 mė
nesiai randasi Havajų salose.

Turėdamas tokią šeimyną į 
plačiame pasaulyje, Ūsaitis, 
tačiau, yra gerai nusiteikęs, 
viltingai laukia pergalės ir vai-' 
kų visiško sugrįžimo karą lai-! 
mėjus. Dienraštį Laisvę jis lai-! 
ko geriausiu lietuvių laikraš
čiu rytinėse valstijose — pa-; 
duodančiu teisingiausias, ge
riausias žinias ir daugiausia 
padedančiu pergalei. Tad jis: 
yra dienraščio nuolatiniu skai-i 
lytoj u ir rėmėju. R. j

Gaspadinėms Teko Di
džioji Našta

Laisvės bazaras šiemet ne
būtų galėjęs būti tokiu svetin-1 
go pavaišinimo sąskridžiu, jei
gu ne gaspadinių didelės pa- 
stangos, šių metų gaspadinys-; 
tė buvo sunki ne vien tik dar-i 
bu pagaminimui maisto. Tas 
visuomet reikalauja daug dar-j 
bo. šiemet ji buvo sunkesnei 
dėl to, kad daug sunkiau pro-į 
dūktų gauti. Susiplanavo da-| 
ryti ką nors, atranda, jog ko i 
nors trūksta, negaunama. Su
siplanavo kitą, vėl ko negau
na. Iš naujo tarimasis, vėl jies- 
kojimas.

Tačiau, nežiūrint tų visų 
sunkumų, maisto buvo pakan
kamai, jame buvo įvairumo.' 
Tai dėka bazaro dirbusių gas
padinių pasišventimui ir kitų 
su jomis kooperavusių talkai, 
kurios atvažiuodamos į baza- 
rą vis ko nors namie paga-; 
minto atveždavo. Visų dova
nos jau buvo minėtos atskirai, l 
O jei keno tiesiog virtuvėn at-' 
neštos valgomosios dovanos 
per darbus būtų likusios ne
pastebėtos, nepaskelbtos, esa
te prašomos pranešti, klaidą 
pataisysime. !

Bazarui Valgių Gaminime 
Dirbo

Per visas tris dienas:
Irena Levanienė
Josefina Augutienė 
Ona Depsienė 
Mary Wilson 
Ona Malinauskienė 
M. Norbutienė 
Rožė Laukaitienė

Per porą dienų:
Ona Balčiūnienė
Marė Misevičienė
Marcelė Jakštienė

Po dieną:
Elzbieta Kasmočienė 
Marė Kalvaitienė 
Olga Reinhardt 
Johanna Marčiukienė 
George Waresonas, kaip ir 

visuomet, buvo geru gaspadi-; 
nėms pagelbininku.

Gaspadinių darbas įkyrus ir 
tuomi, kad jo valandos ilgos. 
Jos pradeda darbą anksti, kad 
kitiems darbininkams ir sve
čiams pradėjus rinktis jau tu
rėtų gatavų vaišių. Kiti eina 
namo, o jos tebetvarko likusį 
maistą, plauna indus. Tūlos 
dar ir iš vakaro dirbusios, at
eidamos jau atneša ką nors 
namie pagaminto. Levanienė 
jau savaitėmis pirm bazaro 
rūpinosi, kad būtų ko paduoti 
svečiams, vaikščiojo pas biz
nierius gauti maisto ir kitų do
vanų.

Keliais žodžiais viso to bū
rio draugių nuopelnus negali
ma įkainuoti. Ne tam jos ir

Raudonasis Kryžius Išgel
bėjo Daug Gyvybių

Mes Kariaujame Dieną 
Ir Naktį, Rašo 
Markevičius

Raudonojo Kryžiaus vajaus 
vadovaujančių darbuotojų ra
porto mitinge, įvykusiame ko
vo 21-mą, viešbutyje Astor, 
New Yorke, garbės svečiu kal
bėtoju buvo pakviestas J. V. 
Laivyno sekretorius Forrestal.

Atžymėdamas R a u d onojo 
Kryžiaus nuopelnus padėjime 
laimėti karą, Forrestal taipgi 
atžymėjo ir didžiuosius nuo
pelnus Raudonojo Kryžiaus 
kovos prieš mirtį.

Forrestal sakė, kad iš kož- 
no šimto šiame kare sužeistų 
laivyno tarnautojų ir marinų 
98 išliko gyvi dėka Raudonojo 
Kryžiaus pagalbai su kraujo 
plazma, šviežio kraujo perlei
dimais ir kitomis priemonėmis. 
Pagalba yra taip sėkminga, 
kad 75 nuošimčiai sužeistų 
marinų vėl sugrįžta veiklion 
tarnybon frone.

Iš 15,300 sužeistų ant Iwo 
Jima salos, tarp 6 ir 7 tūks
tančių sugrįžo aktyvėn tarny-

bon pirm tos salos galutino už
ėmimo. Apie 12,000 iš tų 15,- 
300 sužeistų būsią sugrąžinti 
visiškon sveikatom

Taigi, kraujo davimas yra 
pirmiausia ir didžiausia Rau
donajam Kryžiui auka. Bet pi
nigai gelbsti. Pinigai yra rei
kalingi palaikymui to kraujo 
priėmifho centrų, išlaikymui 
ten nuolatos dirbančiu krau
jo priėmėjų ir rekordų vedė
jų, nes pilną laiką dirbantie
ji žmonės turi gauti algą, oru 
negyvena. Paskui pinigai rei
kalingi to kraujo perdirbimui 
j plazmą, jo išlaikymui tin
kamose sąlygose ir pristatymui 
į daugeriopus karo frontus.

Tad svarbu ir sukėlimas fon
dų. Kas dar neprisidėję ar no
rį padidinti savo auką, galite 
ją įteikti Laisvės raštinėj.-

Raporto mitinge buvo pra
nešta, kad miestas sukėlęs 
$15,723,775. Kvota visam 
miestui yra $21,187,000.

Edwardas Markevičius,. sū
nus Richmond Hill gyvento
jos A. Daugėlienės, trumpame 
laiške savo motinai prašo ne
sirūpinti, jeigu kada laiškai 
užtrunka. Jis rašo, jog jie ka-

W. Augelio, jūrininkas Antho
ny Fratterigo ir buvęs karys 
Rosario De Mario, brooklynie- 
čiai, buvo areštuoti skundu, 
kad jie sumušę ir apiplėšę 
dainininkę-šokėją Kay Fuda. 
Augelio teisme prisipažinęs 
kaltu ir pareiškęs norą grįž
ti į marinus. Jo karo rekordai 
rodė gerų atsižymėjimų ir jis, 
atleistas nuo bausmės, grįžo 
tarnybon su marinų viršininku.

Kiti du nuteisti į Sing Sing,

Anthony Fox, buvęs poli-
go jo ir žmonos daug drabu- cijos saržentas, nuteistas tris 
žiu ir auksinių gražmenų, įkai- iki 6 metų kalėti už nušovi- 
nuotų kelių tūkstančių ver- mą Michael Condon, 50 m., 
tės. Tačiau detektyvai už kelių Boverės Įnamį, pereito gruo- 
dienų suradę dingusį sekreto- džio mėn.
rių Donald Davidson ir po joj------------------
lova valizą su Robinsonienės1 Per metus laiko New Yorko 
kailiniais ir $740 grynais pi-Kmieste policija išdavusi auto- 
nigais tų kailinių kišeniuje. į mobilistams 36,798 perspėji- 

| Tai pamatęs, įkaitintas vagys- mus be reikalo nebirbinti ra- 
Į tėję buvęs sekretorius giliai gučiais, o 1,450 areštuoti už 
apgailavo savo tingėjimą ap- triukšmingumą.

Laisves Bazarui
Dovanos

DAIKTAIS
Laike bazaro, be skelbtų 

pirmiau, atnešė bazaro virtu
vėn dovanų :

Mary Wilson 18 svarų 
“neck bones.”

Anna Dobilienė — košelie- 
nos.

Elzbieta Kasmočienė namie 
keptą pyragą.

Marė Misevičienė 2 sv. ka
vos.

Josephine Augutienė — 
“doughnuts.”

PINIGAIS
Frank Krunglis, Woodha

ven, N. Y. (anksčiau paskelb
ta vien tik suma) Po $2: 
Frank Krunglis, Ona Cibulsky. 
Po $1 : Olga Welch, A. Po- 
įansky, S. Jasaitis, J. Jasuk, 
M. Ančius, C. Navickis. Po 
50c: A. Stankavič, K. šiman- 
ta, K. Seiman, IT. šilincke, K. 
Kunicki, A. Mičiulis, A. Shetz- 
ko, V. Šimėnas, F. Glaspavič,

V. Marčkonis, W. Repšis. Po 
25c: M. Mažeika, C. Ambro- 
zaitienė. Viso $16. (Jeigu pa
vardės negerai parašytos, at
leiskite).

Dominick Burba, Stamford, 
Conn, (bl.) : William Deksnys, 
$5, Anna Philipse, $2. Po $1 : 
A. Petrikonis ,M. Petrikonis, 
Dominick Burba, Josephine 
Burba ir Amelia Burba. Viso 
$12. .

Pranas Buknys, Brooklyn, 
N. Y., (bl.): Po $2: Henry 
Jankeliūnas, New Milford, N. 
J., Kazimieras Pranaitis, 
Coopersburg, Pa. ir S. Bar- 
kus, brooklynietis, $1. Viso $5.

V. Kelmelis, Torrington, 
Conn., prisiuntė surinkęs se
kamai: Po $10: V. Kelmelis 
ir St. Mizara. J. Stanulis, $5. 
Viso $25.

širdingai tariame ačiū už 
aukas!

Laisves Adm.

riauja dieną ir naktį. Atlikus 
pareigas, tankiausia, pajėgos 
būna išsisėmusios iki paskuti
nei, džiaugiasi kritę pasilsiui.

Nuo pasilsio, kaip žinia, 
daug priklauso net paprastas 
darbas. Juo labiau nuo jo pri
klauso taiklumas, akuratnu- 
mas jautrių karo instrumentų 
ir įrankių.

Edwardo perspėjimas tinka 
įsitėmyti visoms motinoms, ne
sirūpinti kuriuo tarpu laiškam 
praretėjus.

Beje, nuo išvykimo Euro
pon pereitą spalį, Edwardas 
(pirm rašant, vėliausį laišką) 
jau buvo atlikęs virš 20 sėk
mingų misijų ant Vokietijos, 
kaipo lėktuvo vairuotojas (pi
lot). Ir tapo pakeltas į pirmo 
leitenanto laipsnį. Antrojo 
laipsnį jis turėjo pirm išvyki
mo į karo frontus. R.

Padėka

“Vasara” Pasibaigė
Bėgiu beveik ištisos savaitės I 

vyravęs New Yorko mieste va- 
sarokarštis, pasibaigė pereitą 
trečiadienį. Antradienį buvusi 
rekordinė šiluma, 80.4 laips
niai, sutirpo užėjusiame lietu
je ir vėliau atėjusioje iš šiaur
ryčių šalto vėjo bangoje. Tai 

j buvo karščiausia kovo 20-ta 
' rekorduose. Pirmesnė karš
čiausia buvus 1921 m., 80.2

I laipsniai. Ta pati diena 1885' 
metais turėjo tik 6 laipsnius 
virš zero.

Karštis, žinoma, nebuvo 
toks karštas, koks būna esant, 
80 laipsnių šilumai vidurvasa
rį, kada žemė, šaligatviai ir 
mūrai yra įkaitę, šį kartą bu
vo tik maloniai šilta.

Trečiadienio rytą šiluma bu
vo nupuolus iki 42, o ketvir
tadienio rytą žemiau 40, ta
čiau ledai ir sniegas neišdrįso 
rodytis, nors kailiniai sugrįžo 
į gatves.

švietimo Taryba miestui pa
skyrė dar 59 mokytojus ir 137 
mokyklų taryboms sekreto-’ 
rius.

Pasiskubino Susižeisti
Ragnar Nicholson, 32 m., 

banko viršininkas New Yorke, 
tikėjosi pasiskubinti iššokimu 
iš einančio traukinio Grand 
Central linijos Mount Vernon 
stotyje. Bet jis paskubino tik 
susižeisti, o visi darbai ir rei
kalai likosi laukti ilgiau, ne
gu būtų laukę, jeigu jis būtų 
išlipęs iš sustojusio traukinio.

Majorui Įteikta Ateinan
čių Metų Budžetas

-i_____
Majoras LaGuardia šiomis 

dienomis “užsidarysiąs” studi
javimui miesto budžeto atei
nantiems metams. Pagal atski
rų miesto departmentų įteik
tus reikalavimus, budžetas se
kamiems metams būtų $788,- 
466,802.

Prašom visų, lankiusių ma
no brolio Kazimiero Kaulinio 
šermenis ir dalyvavusių laido
tuvėse, kovo 21 d., priimti 
mūsų širdingą padėką už jū
sų prietelišką atmintį mūsų 
brolio ir už išreikštą mums 
simpatiją.

Jo priepuolinga mirtis šiur
piai sukrėtė mus. Tad jūsų at
silankymas į šermenis ir daly
vavimas laidotuvėse mums bu
vo didžiai brangus moralis su
stiprinimas, už kurį dėkojame 
iš gilumos,širdies.

Jonas ir Anastazija 
Kauliniai.

Kojinės Jam Kainavo 
Dvi Dienas ir $75

Už pardavimą moteriškų ko
jinių aukštesnėmis kainomis, 
negu leista, Abraham Weisen 
nuteistas dvi dienas kalėti ir 
pasimokėti $75 baudos. Jo 
krautuvė, Bellrose Specialty 
Shop, randasi 284 E. 204th St., 
Bronx.

Mrs. Id'a Levenson, 83 m., 
rasta pridusus gasu savo vir
tuvėj, 510 E. 11 th St., New 
Yorke. Ji nuvežta ligoninėn.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gera šimto akrų far- 

ma su visais gyvuliais ir įrankiais. 
Farma randasi už 6 mylių nuo 
Ithaca, N. Y. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės pas—F. Černevičius, 
57-23 63rd St., Maspeth, L. L, N..Y. 
Tel HA. 8-1706. (69-70)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoji garadžius už priei

namą. kainą. Vieta vienam karui. 
Garadžius geras ir parankioj vietoj: 
netoli Flushing Ave. ir Grand St. 
karų linijos. Kreipkitės: —
F. Černevičius, 57-23 63rd Street, 
Maspeth, L. I. (69-701

Gal Lietus Kaltas

dirba. Jos dirbo vaišingai pri
imti Laisvės svečius ir tas pil
nai atsiekta. Jos, kaip kad ir 
sunkiadarbiai b a r t e n deriai, 
taipgi desėtkai žmonių prie ki
tų, lengvesnių darbų, dirbo 
tam, kad padaryti kuo dau
giausia naudos dienraščiui. 
Tad jiems visiems kartu pri
klauso padėka plačios visuo
menės, kuriai dienraštis Laisvė 
tarnauja. G. R*

Pereitą trečiadienį popieros 
rinkliava buvusi mažesnė net 
68 su virš tonais. Viso švaros 
Departmento trokai surinko 
373 tonus. Kaltinama- lietus. 
Gi visuomenė prašoma per šią 
savaitę rūpestingiau rinkti po- 
pierą, kad ateinantį trečiadie
nį galėtų atlyginti ir už šios 
nuostolį.

Blėtiniai kenai ir popiera 
vis tebėra labai reikalingi ka
rui. Taupykite ir atiduokite, 
kur reikia. ■4 •

Fratterigo trim iki 6 metų, 
DeMario pusantrų iki 3 metų.

Vėl Įvyko Pakaitą Dar- ! 
žoviu Kainose

Įvyko naujų pakaitų kai ku
rių daržovių ir vaisių kainose.

Pradedant kovo 22-ra, lubi
nas kainos numažinta snap 
binzams, svogūnams, grape
fruit, obuoliams. Pakeliamos 
kainos morkoms, špinatams, 
žaliems žirniams ir grūšėms, 
išskiriant Forelle rūšį.

Kainos, kur prisilaiko Kai
nų Administracijos nuostatų, 
turėtų būti: ispaniškiems svo
gūnam 19c už tris svarus, 
geltoniesiems po 13c už 3 sva
rus; žali ar geltonieji snap 
beans po 19c sv.; morkos 8 
iki pusdevinto cent, svaras, 
špinatai 14 ir LGc sv.; žali žir
niai 22 ir Vžc sv. Vaisiai: Cort
land obuoliai 19c už du sva
rus; žalieji 21c už du sv.; grū- 
šės po 18c sv.; Floridos grape
fruit, išskiriant Indian River, 
po 9c sv.

Mr. ir Mrs. Kuhne apdegė 
bėgant nuo gaisro namuose, 
4 67 First St., Brooklyne. Jie 
apdegė bėgdami per degantį 
koridorių iš kambarių.

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)

Notice is hereby given that “Y^di 
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 the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, beverage 
syrups. (65-82)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j

Penktadieniais uždaryta_________° M

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kalnios

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN •, N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAIGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Glvlais. 
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 
M DM

459 GRAND ST. ' BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

f k

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

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

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

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

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173 ATDARA VAKARAIS.




