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Taigi, fašistinė Ašis jau ge
rokai Įlenkta. Kai kurie spė
ja, būk karas Europoje gali' 
baigtis bėgyje 30 dienu.

Spėjimas—pavojingas da-į 
lykas. Daug spėjikų šio karo j 
bėgyje prastai pasirodė.
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JANKIAI ŽAIBIŠKAI MARSUOJA ANTRAPUS RHEINO UPĖS
Net ir mūsų ginkluotųjų pa

jėgų vadovybėje stovi asmenys 
kadaise spėjo, būk Europoje 
karas gali baigtis su 1944 me
tais. Jeigu jau jie negali nu
spėti, tai mums, civiliniams 
žmoneliams, tenka daugiau ty
lėti ir perdaug nesmarkauti.

Fašistinė ašis Įlenkta. Ji ne
užilgo bus sulaužyta. Bot ka
da bus tas “neužilgo,” — nie-, 
kas šiandien tikrai dar negali tarusi jos armija baigia nai- menis; užmušė tūkstančius 
pasakyti. kint vokiečius apsuptus ; vokiečių, pagrobė 53 garve-

★ ★ ★ prie Frisches Haff Įlankos, • žius, 1,380 vagonų, kelis
Vienas reikšmingas dalykas į pietų vakarus nuo Kara- tūkstančius automobilių ir 

pastebimas karo frontuose: liaučiaus. Kovo 26 d. sovie- trokų, šimtus lauko patran- 
daugiau ir daugiau vokiečių tiniai kariai užėmė Rosen- kų, daug tankų ir 67 sandė- 
kareivių pasiduoda nelaisvėn., berg miestelį su prieplauka liūs amunicijos ir kitų ka

irinių reikmenų.
Supliektų vokiečių oficie- 

riai ir kareiviai nustojo 
I priešinęsi ir sudėjo gink
lus. Sovietų kariai vis dau- 

■giau ir daugiau suima prie
šų.

Už $3,570.00 Gyduolių 
Lietuvos Žmonėms

AMERIKONAI TRIUŠKINA 
VOKIEČIUS VISU 250 

MYLIU FRONTU

lai ,ių moralo žemyn smukimo 
ženklas.

Pacifiko fronte taip dar nė
ra. Japonai kaujasi, iki esti 
nukertami. Tik prisiminkime' 
Ivo Džimos salą. Beveik kiek
vienas japonas ten turėjo būti 
užmuštas, — nelaisvėn nepa- 
sidavė. O tokių buvo virš 20,- 
000!

Ateis laikas, kai ir Pacifi- 
ke bus tas, kas dabar reiškia
si Europos frontuose.

★ ★ ★
N. Y. Timeso koresponden-

tas Maskvoje p. Sulzbergeris 
rašo, jog Tarybų Sąjunga už 
desėtko metų bus ūkiškai tvir
tesne, negu ji buvo prieš karą.

Nepaprasta sparta auga Ta
rybų pramonė Uratuose. Be to, 
sako korespondentas, jau atsi
stoja ant kojų (ekonomiškai) 
ir Ukraina. Daugelyj miestu 
atsteigti fabrikai, kuriuos vo
kiečiai buvo sugriovę, visas 
gyvenimas virte verda, nepai
sant to, kad šalis dar vis pri
versta aukoti miliniškus gėry
bių kiekius karo frontams.

Man rodosi, Tarybų Sąjun
ga už kelerių metų po karo 
bus visokiose srityse kur kas 
tvirtesnė, negu ji kada nors 
buvo.

Maisto problema toje milži
niškoje šalyje pilnai išsispręs 
sekamą vasarą. Derlingieji 
šiaurės Kaukazo, Ukrainos ir 
kiti kvietinės žemės plotai jau 
yra arba pavasarį bus apsėti. 
Centraliniame Sibire karo me
tu Tarybų Sąjungos piliečiai 
buvo išdirbę milžiniškus nau
jus žemės plotus.

Tarybų Sąjungos miestai ir 
miesteliai bėgyje kelerių metų 
bus naujai atsteigti. Medžiagų 
šalis turi užtenkamai, o darbo 
pajėgos teiks milijonai vokie
čių, kurie tuos miestus sugrio
vė.

Tarybų Lietuvos miestus ir 
tiltus taipgi turės atsteigti fri- 
cai!

★ ★ ★
F. Abekas rašo Vilnyje:
“Pirmas stiprus žodis Le- 

wi’sui nuo angliakasių.
“Darbo sulaikymas pakenk

tų visuomenei ir pergalės lai
mėjimui,” sako Mahanoy City, 
Pa., UMW 866 lokalas, kuria
me daug lietuvių priklauso.

“Turime atitaisyt praeities 
klaidas, kad laimėti visuome
nės pasitikėjimą ir įrodyti sa
vo ištikimybę, ryžtingumą pro
dukcijos tęsime dėl pergalės.”

“Su džiaugsmu, šiltu pritari-
mu ir entuziazmu pasitiks ki
tų miestų mainieriai šio lokalo 
sąmoningą ir patriotingą nusi
statymą.

“Mahanoy City, Pa., yra se
na ir skaitlinga lietuvių kolo
nija. Jei ne keliolika, tai ke
li šimtai lietuvių priklauso prie 
UMW 866 lokalo.”

• ★ ★ ★
Jei ne Lewiso politika, — 

pro-naciška politika — ang
liakasiai šiandien turėtų kur 
kas geresnes sąlygas.

i KARALIAUČIAUS SRITY
SOVIETAI PER DIENA

i SUĖMĖ 21,000 NACIŲ
Maskva. — Trečioji Bal- pagal dar nebaigtus skait-

ir tris kitas gyvenamąsias 
vietoves ir bloškė supliek
tus priešus į mažą pelkinį 
Kahlholz pussalį. Tą pačią 
diena raudonarmiečiai su
ėmė daugiau kaip 21,000 
nacių kareivių ir oficierių,

BALTARUSIJOS ARMIJA 
LAUŽO PASKUTINĘ NACIŲ 

LINIJĄ DANCIGE
Ukrainos Armija Tik apie !

20 Mylių nuo Austrijos I
London, kovo 27. — Mar- 

išalo Rokossovskio Antroji 
'Baltarusijos armija įsiver- 
|žė į Emaus, mažiau kaip 
už vienos amerikinės my-

Leidžia Amerikai Iki 300 
Bilionu Paskolų

Washington. — Senatas
• priėmė sumanymą, reika
laujantį leist Jungtinėms 

i Valstijoms užsitraukt, vals
tybinių paskolų viso iki

• 300 bilionu dolerių, tai yra, 
40 bilionu daugiau negu iki 

,šiol.

Mirė Sovietų Maršalas 
Boris Šapošnikov

London, kovo 27. — Pir
madienį, po ilgos ligos, mi
rė maršalas Boris šapoš
nikov, buvęs Raudonosios 
Armijos štabo galva, kaip 
pranešė Maskvos radijas.

Seniaus jis buvo carinės 
Rusijos karininkas, bet po 
socialistinės revoliucijos vi
są laiką ištikimai tarnavo 

i Sovietinei tėvynei.__________

Angly Lakūnai Netyčia 
i Užmušė 800 Rolandu

_
London. — Šio mėnesio

■ pradžioj Anglijos bombane- 
šiai anksti atskrido bom- 
barduot nacių robotbombų 
lizdus arti Hagos, Holandi- 
jos sostamiesčio, kuris te
bėra vokiečių užimtas. Dar 
nebuvo gana šviesu, ir ang
lai per klaidą paleido savo
bombas į patį Hagos mies
tą.

Tuo būdu anglai netyčia 
užmušė bent .800 civilių ho- 
landų, sužeidė 1,000 ir su
ardė daug namų. 20,000 ho- 
landų liko be pastogės.

John L. Lewisas yra ne tik 
Amerikos žmonių priešas, jis 
priešas ir pačių mainieriu uni
jos narių.

Nelengva mainieriams Le- 
wisą pašalinti iš unijos vado
vybės, bet jis anksčiau ar vė
liau turės būti pašalintas.

lios nuo pat Dancigo uosta
miesčio; paėmė Grosslandą, 
'Hoellę (už dviejų kilometrų 
!į vakarus nuo Dancigo) ir 
užėmė 14 kitų gyvenamųjų 
vietovių artimojoj Dancigo 

■ apylinkėj. Tuo pačiu laiku 
' Rokossovskio kariai suėmė 
i daugiau kaip 1,300 vokiečių 
kareivių ir oficierių; pra
laužė antrąją nacių gyni
mosi liniją ir įsiveržė į tre
čią ir paskutinę Dancigo 
aptvirtinimų liniją.

Sovietų artilerija ir lėktu
vai be atlaidos bombarduo
ja vokiečių pozicijas Danci
ge. Raudonieji bombanešiai 
nuskandino Dancigo Įlan
koje dar du vokiečių garlai
vius, trys laivukus ir pen
kias valtis. *

Amerikos Kariuomenė 
įsiveržė Į Tris Ja

ponijos Salas
Guam, kovo 27. — Jung

tinių Valstijų bombanešiai 
ir karo laivai vakar bom
bardavo karinius įrengimus 
didelėje Okinawa saloje, 
Japonijos Ryukyu salyne. 
Tai buvo trečia ataka prieš 
Okinawą per paskutines 
keturias dienas.

Japonų radijas pranešė, 
kad Amerikos laivai išlai
pino savo kariuomenę į tris 
mažiukes salas — Aka, Za- 
mami ir Tokashiki — į va
karus nuo Okinawos, 385 
mylios nuo pačios Japoni
jos.

Tokio radijas taip pat sa-

MIRĖ LLOYD GEORGE, GARSUSIS ANGLŲ POLITIKAS
Loindon. — Nuo influen- 

zos mirė David Lloyd 
George, vadintas Anglijos 
seimo atstovų rūmo tėvu, 
buvęs anglų premjeras pra
eitame pasauliniame kare. 
Jis buvo 82 metų amžiaus. 
Mirtis jį ištiko bemiegant 
savo farmos name Llany- 
stumdwy, šiauriniame Wa- 
les’e.

Lloyd George, politikoje

Tai ir vėl mes suteikėme paramos Lietuvos žmo
nėms. Šį sykį mūsų parama nuėjo formoje taip labai 
reikalingų gyduolių. Mes nupirkome ir pasiuntėme 
5,950 butelių “sulfanilamide tablets”. Kiekviename bu
telyje randasi po 1,000 tabletų. Pasitaikė proga gyduo
les gauti labai prieinama kaina. Už tokį didelį gyduo
lių kiekį užmokėjome tik $3,570.00. Mums ir čia labai 
gražiai patarnavo Russian War Relief, pranešdama 
apie “bargeną.”

Prašome visus Amerikos lietuvius remti mūsų pa
stangas pasiųsti. Lietuvos žmonėms paramos. Pirksi
me ir siusime gyduolių ir daugiau, taip greitai, kaip 
greitai ižde turėsime pinigų. Šiuo tarpu iždas beveik 
tuščias.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, R. W. R. * 
417 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

London, kovo 27. — Mar
šalo Tolbuchino komanduo
jama, Trečioji Ukrainos ar
mija šiaurvakarinėje Ven
grijoje atėmė iš vokiečių 
Lovaszpatoną, 31 mylia nuo 
Austrijos rubežiaus ir 65 
mylios nuo Vienos, Austri
jos sostamiesčio. Su Lova- 
szpatonos paėmimu raudon
armiečiai apėjo pietiniu šo
nu Gyoerą, penkių svarbių 
geležinkelių ir kelių plentų 

j mazgą, stovintį už 16 my- 
Įlių į, šiaurę nuo Lovaszpa- 
tonos. Tolbuchino kariai 
taip pat užėmė geležinkelių 
stotis Lazi, Romand, Bako- sakė, kad rusai jau prie 
nytomasi, Papateszer, Na- |Raba upės, tik 20 iki 23 
gygyimot ir Ajka, paėmė mylių nuo Austrijos.

STAMBŪS SOVIETŲ LAIMĖJI
MAI CECHOSLOVAKIJOJ

London, kovo 27. — Ant
roji Ukrainos armija, mar
šalo Malinovskio komandoj, 
žygiuodama per Karpatų 
priekalnių miškus, Čecho- 
slovakijoj, užėmė Banska- 
Bystrica miestą, geležinke
lio ir plentų mazgą, galin
gą vokiečių atspirties punk
tą; atėmė iš nacių geležin
kelių stotis Vlkanova, Rad- 
van, Slovenska-Lubca, Lu- 
catin, Zamostje ir Polbrezo- 
va ir 47 kitas gyvenamąsias* 
vietoves. Per dieną šiame 
fronte buvo suimta dau- 

kė, jog didžiausi Amerikos 
bombanešiai B-29 degino ir 
sprogdino .įvairius karinius 
taikinius pietinėje Japoni
jos saloje Kyushu.

liberalas, išbuvo Anglijos 
seimo nariu 54 metus. Ka
ralius Jurgis Šeštasis per 
praeitus naujus metus su
teikė jam lordo titulą. Lloy- 
dui George reikėjo pasirin
kti lordo vietovardį, ir jis 
pasirinko vardą 1 mažiuko 
savo apylinkės upelio Dwy- 
for.

Jis buvo sūnus vargingo 
mokytojo Williamo George, 
kuris mirė, palikdamas 

Papa ir Devecser miestus, 
geležinkelių ir plentų maz
gus, ir daugiau kaip 100 
kitų gyvenamųjų punktų. 
Papa yra už 33 mylių nuo 
Austrijos sienos. Per dieną 
buvo užmušta keli tūkstan
čiai hitlerininkų.

RAUD. ARMIJA VIS AR
TYN AUSTRIJOS

London, kovo 27. —Rau
donoji Armija vakarinėje
Vengrijoje užėmė vietas tik 
už 27 mylių nuo Austrijos 
rubežiaus. Berlyno radijas 

giau kaip 1,000 vokiečių ka
reivių ir oficierių.

Banska - Bystrica stovi 
abiem Hron upės šonais. 
Sovietų kariai, sulaužydami 
desperatiškus vokiečių pa
sipriešinimus, prasiveržė iš 
rytinių į vakarinius Hron 
krantus, užėmė tvirtovišką 
Nagykalną, Radvaną ir eilę 
kitų vietovių vakarinėje tos 
upes pusėje, už 68 mylių į 
rytus nuo Bratislavos 
Spragos, kuri veda į Aust
rijos sostinę Vieną.

United Press teigia, kad 
Trečioji amerikiečių armija 
užėmė pozicijas už 35 my
lių nuo nacių partijos 
“šventmiesčio” Nurember- 
go.

Lloydą trejų metų našlai
čiu. Vaiką augino jo dėdė 
iš motinos pusės, ^kaimiškas 
šiaučius Richardas Lloyd. 
Dėdė iš menko savo uždar
bio samdė jam privačius 
mokytojus ir pats drauge 
su vaiku mokėsi. Taip 
Lloyd George ir pasiekė 
advokato laipsnį, sulaukęs 
21 metų amžiaus. Savo vai
kystėje Lloyd George taip 
skurdžiai gyveno, kad gau

Paryžius, kovo 27.—Pra
nešama, kad generolo Pat- 
tono Trečioji Amerikos ar
mija jau beveik pusiau per
maldavus per Vokietiją. 
Nacių radijas sake, jog šar
vuotos Pattono jėgos artėja 
prie Fuldos miesto su tvir
tove, 198 mylios į pietų va
karus nuo Berlyno. Ameri
kiečių ir anglų - kanadiečių 
armijos triuškina krinkan- 
čius nacių pasipriešinimus 
visu 250 mylių ilgio frontu 
rytinėje Rheino upės pusė-

PREZIDENTAS PRAŠO 
. UŽGIRT J. TAUTU

MAISTO IŠTAIGĄ
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas kreipėsi į kon
gresą, kad užgirtų Ameri
kos narystę Jungtinių Tau
tų Maisto ir žemdirbystės 
Organizacijoj.

Ta organizacija kuo ne 
pirm dvejų metų ‘buvo į- 
steigta per Jungt. Tautų 
atstovų konferenciją Hot 
Springse, Va.

Savo pareiškime kongre
sui prezidentas sakė, jog 
tautos turi bendradarbiau
ti, kad pasiektų “laisvę nuo 
*bado.” Jungtinių Valstijų 
dalyvavimas tarptautinėje 
maisto ir žemdirbystės or
ganizacijoje yra būtinas 
žingsnis pasauliniame ben
dradarbiavime taikai išlai
kyti, kaip atžymėjo prezid. 
Rooseveltas.

Jungtiniu Valstijų ir 
Anglijos Paskolinti 

Sovietam Laivai
Maskva. — Anglija yra 

paskolinus Sovietų Sąjun
gai stambų karinį laivą 
Royal Sovereign, 29,150 to
nų, ir daugiau kaip vieną 
submariną. Amerika gi yra 
paskolinus Sovietams grei
tą šarvuotlaivį Milwaukee, 
daugiau kaip vieną torped- 
laivį, daugiau kaip vieną 
submarinų gaudytoją ir 
daugiau kaip vieną minų 
graibytuvą.

Royal Sovereign veikia 
Sovietų laivyne vardu Ar- 
changelsk, o Milwau k e e 
vardu Murmansk.

ti pusę kiaušinio sekmadie
nio pusryčiams tai buvo 
“piknikas.”

Jis buvo gabus advoka
tas ir pasižymėjo iškalbu
mu. Seime Lloyd George 
rėmė daug socialiai pažan
gių sumanymų. Dabartinia
me kare jis stojo už glaudų 
Anglijos bendradarbiavimą 
ąu Sovietų Sąjunga ir smer
kė jos kandžiotojus.

je, nuo Holandijos žiemiuo
se iki Karlsruhe pietiniame 
fronto gale. Pranešimai iš 
mūšių lauko teigia, kad vo
kiečiai nepajėgia sudaryti 
nuolatinės gynimosi linijos.

Daugiau kaip 300,000 tal
kininkų khriuomenės šluoja 
nacius tolyn ir tolyn atgal 
į rytus nuo Rheino upės. 
Berlyno radijas sakė, kad 
Trečioji Amerikos armija 
užėmė vietas 90 mylių i ry
tus nuo Rheino, o generolo 
Hodges Pirmoji jankių ar
mija 50 mylių į rytus nuo 
tos upės. Hodges tankai į- 
siveržė Į Weilburgą, 43 my
lios į rytus nuo Rheino ir 
244 mylios nuo Berlyno.

Pirmoji Amerikos armija 
per dieną suėmė daugiau
kaip 10,000 vokiečių karių 
ir iššlavė nacius iš Limburgo 

• miesto, svarbaus geležinke
lio ir plentų mazgo, 30 my
lių į šiaurvakarius nuo 
Frankforto prie Mainzo u- 
pės; o Frankfortą apgula 
Trečioji amerikiečių armi
ja. Pirmoji armija viso yra 
suėmus jau 300,000 vokie
čiu.

Anglai - kanadiečiai ir 
Devintoji Amerikos armija 
šiaurinėje fronto dalyje 

; “visai sulaužė vokiečių lini
ją,” kaip rašo United Press 
[korespondentas R. D. Mc- 
I Millan.

Trečioji Amerikos armi
ja, artėdama prie Fuldos ir 
Werzburgo, grūmoja per
kirst svarbiausią vokiečių 
plentą tarp Hanoverio ir 
Stuttgąrto ir taip “perskelt 
į dvi dalis visą vakarini Vo
kietijos frontą”, kaip sakė 
vokiečių kontroliuojamas 
Skandinavų Telegrafo žirniu 
biuras iš Berlyno.

Berlyno radijas pareiškė, 
kad talkininkai gręsia pu
siau perkirst vakarini vo
kiečių frontą.
Generolo Patcho Septin

toji Amerikos armija pra
siveržė per Rheino upę ir 
puola nacius Karlsruhe, ry
tinėje Rheino pusėje.

Vokietijos Armijoje 
Verdą Subruzdimai

London. — Žinios, atėju
sios per Švediją, sako, kad 
Vokietijos armijoj plintą 
subruzdimai ir betvarkė vi
same vakariniame fronte. 

įGręsiąs platus armijos su- 
■ kilimas. t

Hitleris tariasi su žy- 
iiniaisiais nacių vadais, ko- 
Ikios išeities jieškoti.

AMERIKIETIS PATARĖ
JAS CHINIJAI

Chungking, Chinija.—At
vyko Leonas Henderson, 
i kaipo specialis patarėjas 
I Chinijos valdžiai finansi
niais reikalais. Pirmiau jis 
buvo Jungtinių Valstijų 
Kainų Administrac. (OPA) 

i galva.
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Tiems, Kurie Plepa Niekus Dėl 
Nestreikavipio

Keletas socijalistų ir trockistų sektų 
(sunku pasakyti, kiek jų iš viso esama), 
nepritardamos šiam karui, bando jam 
pakenkti. O kad pakenkti, reikia kursty
ti streikan darbininkus. Tiek socijalistai 
tiek trockistai puikiai žino, kad streikais 
galima labai daug prisidėti prie naminio 
ir karinio frontų susilpninimo.

Varydami savo bjaurią propagandą, 
tie visoki sektantai, — sąmoningi ir ne
sąmoningi hitlerininkai, — šmeižia CIO 
vadus ir komunistus, kam pastarieji sto
ja už nestreikavimo politiką karo me
tu. Šmeižikai skelbia, būk, girdi, jei dar
bininkams būtų leista patiems nusibal- 
suoti, tai jie atmestų nestreikavimo po
litiką.

Gyvenimo ‘tikrovė ir tą jų teigimą su
daužė į šipulius.

Mes jau esame rašę, kad Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų Unija (CIO), kai 
kuriems streiko šalininkams užsispyrus, 
buvo paleidusi patiems nariams nubal
suoti klausimą: laikytis nestreikavimo 
politikos ar jos nesilaikyti? Kiekvienas 
automobilistų darbininkų unijos narys 
buvo gavęs balotą ir slaptai balsavo — 
balsavo, kaip norėjo, niekas jam nega
lėjo pasakyti, kaip jis turįs balsuoti.

Pasirodo, kad milžiniška balsų daugu
ma (dviem trečdaliais) automobilistai 
užgyrė nestreikavimo politiką. Taigi 
jie užgyrė ir savo vadovybės politiką. 
Kiekvienas tos unijos distriktas, kiekvie
nas didesnis lokalas dauguma balsų pa
sisakė už nestreikavimą karo metu!

Daug Automobilių Darbininkų Unijos 
narių yra paimti į ginkluotąsias krašto 
jėgas. Jiems taipgi buvo pasiuntinėti ba
lotai. Kaip gi jie žiūri į nestreikavimo 
politiką karo metu? 93.1 nuoš. jų pasi
sakė už nestreikavimo politiką!

Šis automobilistų darbininkų žygis 
turi būti įkvėpimu ir pamoka visiems 
kitiems darbininkams. Yra kitos prie
monės, per kurias darbininkai gali ir 
privalo ginti savo reikalus, — per War 
Labor Board’ą. CIO vadovybė tai ir da
ro.

CIO Organo Nuomonė
Mes jau esame rašę, kad prieš tūlą 

laiką New Yorke buvo susirinkę CIO 
Veik. Tarybos nariai posėdin dabartinei 
padėčiai aptarti. Ten buvo karštų gin
čų, gilių ir išsamių diskusijų dėl kai ku
rių CIO veikėjų bandymo atsisakyti nuo 
nestreikavimo politikos. Tačiau, po to 
visko, Veikiančioji Taryba griežtai pa
sisakė už tęsimą nestreikavimo politikos.

Šiomis dienomis gavome CIO organą 
“CIO News” (kovo 19 d.), kuriame tel
pa tuo reikalu rezoliucija ir editoria- 
las. Editoriale redakcija trumpai suima 
dabartinę CIO darbų programą, kuri 
pasisako už sekamus dėsnius:

(1) Raginti Jungt. Valstijų prezidentą 
revizuoti taip vadinamąją Little Steel 
formulę ir pakelti pagrindines algų ska
les (t. y., pakelti žemiausias darbinin
kams algas, nes pragyvenimo produktai 
bėgyj pastarųjų trejų metų pakilo kur 
kas aukščiau, negu per- tąjį laiką ai-

(2) Pakelti algų lygį mažiausiai iki
65c per valandą. '

(3) Sušaukti konferenciją samdytojų, 
darbininkų ir vyriausybės atstovų nau
jam algų lygiui suformuluoti.

(4) Autorizuoti WLB, kad jis, War 
Labor Board, galėtų ištaisyti kai kurias 
algose nelygybes, kad ji turėtų teisę lei
sti pakelti darbininkams algas ir ištaisy
ti kitokius trūkumus, ir kad tą viską 
šis Boardas arba Taryba galėtų padary
ti be baimės, kad jos žygis nebus atmes
tas OPA viršininkų.

(5) Pagerinti visą WLB darbų proce

dūrą, kad būtų galima greičiau ir ryš
kiau išspręsti visokius su algomis susiju
sius ^klausimus, taipgi kad WLB galėtų 
daryti griežtus žygius prieš tuos, kurie 
nenori su ja skaitytis.

Tenka pasveikinti CIO vadovybę, su 
josios prezidentu Philip Murray už tokį 
žygį. Tai yra konstruktyvus mostas, ža
dąs naudos ne tik darbininkams, bet vi
sam kraštui.

Link Reakcijos
Dienraštis Vilnis rašo:

Chicagos arkivyskupijos organas 
“The New World” išspausdino seriją 
straipsnių apie padėtį Lotynų Ameri
kos šalyse. Tų straipsnių autorium y- 
ra Dr. Pattee, Katalikų Nacionalės 
Gerovės Konferencijos štabo narys.

Skaitant jo straipsnius, visų pir
miausiai metasi į akis tas faktas/ kad 
jis nebemato fašistinio pavojaus ir 
fašistinės propagandos. Fašistinį reži
mą Argentinoje jis beveik nepaliečia. 
Apie ispanišką Falangą ir jos agentus 
Lotynų Amerikoje jisai nekalba. Jis 
nekalba* ir apie tai, kas dabar svar
biausia Amerikos žemyno valstybėms 
—darnus jų visų sugyvenimas.

Į Jungtinių Valstijų vedamą gero 
kaimyniško sugyvenimo liniją jis žiū
ri labai skeptiškai.

Per visus jo straipsnius nusidriekia 
pesimistiška gija, kad Lotynų Ameri
koj viskas prasta, o kas liečia Centra- 
linę Ameriką, tai ten “tikra pekla.”

Žinot ko labiausia bijo Dr. Pattee? 
Ogi bolševikiško pavojaus. Jam išro
do, kad Sovietų Sąjunga ruošiasi įsi
gyt Lotynų Amerikoj savo “bazes.” 
Kiekvienas posūkis kairėn toj ar kitoj 
respublikoj jam išrodo bolševizmas.

Ne tik šie D-ro Pattee straipsniai, 
bet ir visa eilė kitų straipsnių Ame
rikos katalikų spaudoj aiškiai rodo, 
kad katalikų bažnyčia orientuojasi 
link reakcijos.

Į fašistinį pavojų ji žiūri per pirš
tus. Argentinos fašistinę valdžią ji to
leruoja. Gi pačioj Argentinoj katalikų 
dvasiški ja kooperuoja su Perono ir 
Farrellio režimu. Meksikoj katalikų 
dvasiški j a tampriai susijus su sinar- 
kistais, kurie netoli bėgę nuo fašistų.

Kelias, kurį pasirinko katalikų baž
nyčios vadovybė, yra slidus ir pavojin
gas. Kada nors jai teks už tai bran
giai užmokėti. *

‘Baltic Review’
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos Pa

baltijo Amerikiečių Informacinio Komi
teto (Joint Ęaltic American Information 
Committee) leidinys “Baltic Review”. 
Tai pirmas šiemet išėjęs numeris. Pasi
rodo, kad dėl techniškų kliūčių leidėjai 
negalėjo biuletino išleisti anksčiau kaip 
š. m. kovo 20 d. Praeitais metais išėjo 
keletas jo numerių.

Leidėjai praneša, kad nuo dabar Bal
tic Review išeidinės reguliariai sykį per 
du mėnesius. Prenumeratos kaina 50c. 
per metus. Už $1.00 prenumeratorius 
gaus biuletiną per du metus. Adresas: 
Baltic Review, P. O. Box 242, Sta. D, 
New York 3, N. Y.

Šiame numery j telpa eilė įdomių 
straipsnių, kurių vyriausias: “The ‘Bal
tic Question’ and the Crimea Confe
rence”. Paskyriais straipsniais liečiama 
padėtis Pabaltijo kraštų amerikiečiuos: 
lietuviuos, latviuos,; suomiuos ir estuos.

Pavienio biuletino numerio kaina 10c.

Raudonos Rožės
Raudonos rožės, lyg ta aušrinė, 
Pavasarinėm dienom žydės.
Gi mano širdis vargų suspausta,— 
Ar gi kas laimę man pažadės?

Liūdesių bangos aplinkui supa, 
Rodos galingos audros tuoj kils, 
Bet stiprios viltys man tykiai sako, 
Jog mano tikslo nieks nesuvils.

Raudonos rožės gražiai žaliuoja 
Mano darželyj prie pat langų, 
Kuomet jos žydi, mane vilioja, 
Tada neb’jaučiu sunkių vargų.

Kuomet pražydi raudoni žiedai, 
Kaip žiburėliai žydriai šviesūs, 
Jų aromato saldus kvepėsis 
Maloniai traukia—žavi visus.

Raudonų rožių puikiais žiedeliais 
Manau krūtinę sau pasipuošt, 
Kad drąsiai žengti linkui rytojaus,

..Geriau į kovą reik pasiruošt..
III-15, 1945 m. J. M. Karsonas.

Ar Susilauksim Amerikoj Užtikrinimo Mi
nimum Net. Įplaukų Darbininkams?

Prezidento Roosevelto Komisija Ištyrimui Galimybių ir Pa
tiekimui Plano Dėl Visuomenės ir Valdžios Apsvarstymo
Jau seniai Amerikos or

ganizuotieji darbininkai 
nepasitenkinę algų padėti
mi. Jie mato, kaip neteisin
gai ta algų mokėjimo siste
ma operuoja. Paimkime na
mų statytojus. Jų darbas 
labai sezoninis.: Pavasarį, 
vasarą ir rudenį darbo bū
na daug ir tie darbininkai 
uždirba nemažai. Bet jeigu 
paimsime apskritus metus, 
tai pamatysime, kad jų už
darbis toli gražu negali pa
tenkinti šeimos reikalavi
mų. O dalykas tame, kad 
per tris - keturis mėn. na
mų statytojai vaikštinėja 
be jokio užsiėmimo.

Tokia algų sistema yra 
taip pat ir apgavinga. Sa
vaitinė alga atrodo gana

Komisijon įeina darbo, pra
monės, prekybos ir visuo
menės veikėjai - specialis
tai. Ją sudaro sekami as
menys: CIO prez. Philip 
Murray, Jungt. Valstijų 
Prekybos Buto prezidentas 
Eric Johnston, National 
Grange pirmininkas Albert 
Gross, ir Wai’ Manpower 
Commission New York dis- 
trikt. direktorė Mrs. A. Ro
senberg. Komisija darbuo
kis paties prezidento prie
žiūroje. Ji surinks visus 
! faktus tuo reikalu ir duos 
j savo pasiūlymus apie orga
nizuotų darbininkų reikala- 
|vimo dėl užtikrinimo vi
siems darbininkams mini
mum metinių įplaukų gali- i 
mybes ir praktiškumą.

aukšta. įmonių savininkai 
visam svietui didžiuojasi, 
kad Amerikos algos neap- I 
sakomai aukštos. Bet kas'
iš to, kad metinės darbinin
ko šeimos įplaukos negali 
aprūpinti jos žmonišku 
pragyvenimu!

Mes kalbame apie pokari
nę Amerika su 60 milionų 
darbų. Kiekvieno ameri
kiečio ausyse šis šūkis 
skamba labai gražiai. Visi 
turėsime darbus, visi turė
sime iš ko gyventi. Bet kas 
iš to, jeigu iš tų 60 milionų 
darbų gal tik vienas treč
dalis bus pilni darbai, dar
bai apskritus metus, o du 
trečdaliai bus sezoniniai ? 
Kas iš to, kad dviejų treč
dalių darbininkų metinės į- 
plaukos bus tik pusė tiek, 
kiek reikia vidutiniškam 
pragyvenimui ?

Todėl jau dabar, karui 
tebeinant, organizuotieji 
darbininkai rengiasi rei
kalauti pakeitimo darbinin
kų įplaukų sistemoje. Jie 
sako: Tegul Amerikos pra
monė užtikrina kiekvienam 
darbininkui tam tikras me
tines įplaukas. Tegul bus 
taip, kad kiekvienas darbi
ninkas turės per metus ne 
mažiau įplaukų, kiek maž
daug yra reikalinga jo šei
mos pragyvenimui.

Šio reikalavimo svarba 
yra didelė. Prie tokios nau
jos įplaukų santvarkos įve
dimo reikalinga^ geras pa
siruošimas. Tai yra visos 
šalies reikalas.

Šį klausimą, kaip ir visus 
kitus paskutinių kelių me
tų didžiuosius darbininkų 
reikalavimus, visu rimtu
mu iškėlė CIO (Congress 
of ' Industrial Organiza
tions). CIO prezidentas 
Philip Murray atkreipė 
mūsų vyriausybės, ypatin
gai prezidento Roosevelto 
dėmesį. Ir džiugu, kad kaip 
visais pamatiniais plačiųjų 
masių reikalavimais, taip 
šiuomi, prezidentas Roose- 
veltas tuojau susirūpino. 
Jis tam reikalavimui sim
patizuoja. Bet', tai toks 
svarbus dalykas, taip giliai 
ir plačiai liečiąs visą Ame
rikos gyvenimą, jog jo pra
vesti gyveniman akių plotu 
negalima. Reikia nuodug
naus išstudijavimo visų są
lygų. Reikia gerai apdirbto 
ir apgalvoto plano.

Tokio plano išdirbimui 
ir patiekimui prezidentas 
paskyrė specialę komisiją.
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Vaikų Kraujo 
Dirbtuve

Kanados ukrainų savait
raštyje “Ukrajinskaja Žit- 
ja” kovo 8 dienos laidoje 
skaitome šiurpulingą raštą, 
kurį parašė V. Brodovski. 
Raštas kalba apie vokiečių 
žvėriškumus prieš nekaltus 
žmones.

Vokiečiai Latvijoje turė
jo įtaisę tam tikrą vaikų 
kraujo dirbtuvę. Ten jie ga
bendavo vaikus iš okupuo
tų kraštų, kaip Estijos, Uk
rainos, Lietuvos, Lenkijos, 
Franci jos ir tt. Dirbtuvė 
buvo Salaspilyj. Ten iš vai
kų ištraukdavo kraują iki 
paskutinio lašo.

V. Brodovski rašo:
“Mes aplankėme vaikų 

namus ant Baltijos jūrų 
kranto netoli Rygos. Tuose 
namuose radome apie ketu
ris šimtus vaikų. Tai tie 
berniukai ir mergaitės, ku-

Snaiperiai

Iriuos Sovietų Raudonoji 
[Armija atrado vos gyvus ir 
išgelbėjo iš Salaspilio krau
jo čiulpikų dirbtuvės.

“Aš užklausiau vieną 
berniuką, iš kur jis yra, iš 
Latvijos ar Estijos. Jis at
sakė, kad jis yra iš Ukrai
nos. Jis tik 8 metų amžiaus 
ir atsakė vos girdimu bal
seliu. Jo vardas Alikas 
Kondrotenko. Jis gyveno 
su savo tėveliais ir ketu
riais broliukais ir sesute 
Ukrainos kaime iki vokie
čių atėjimui. Kaip tik vo
kiečiai spėjo įkelti koją į 
jų kaimą, Aliko tėvas buvo 
pirmoji auka, jį vokiečiai 
užmušė. O motiną ir vy
riausi brolį Mitriką išve
žė Vokietijon. O kitus ma
žesnius Aliko broliukus ir 
sesutę kartu su kitais vai
kais sumetė į prekinius va

lgomis ir atvežė į Salaspilį, 
kur* buvo įtaisytos tam tik- 
Iros vaikams kempės. Kem- 
Ipės buvo perpildytos vai-

Miško pakraštyje snaipe
riai išsikasė žeminę, apden- 
Igė ją keliomis storų baslių 
‘eilėmis, apipylė žeme. Čia 
jie gali ramiai ilsėtis po 
sunkaus ir pavojingo dar
bo. Priešo minos jų nepa
sieks. Bet sunku dieną juos 
čia rasti. Snaiperiai parei
na poilsiui tik kelioms va
landoms. Ankstų rytą jie 

i jau vėl pozicijose.
Dažnas snaiperių svečias 

vyresnysis leitenantas Jo
nušas pavakarėje sutikęs 
manę pasikvietė kartu už
sukti į jų žeminę.

Mus sutiko snaiperių 
grupės vyresnysis raudon
armietis Epėnas atrapor
tuodamas, kad jo grupė per 
savaitę sunaikino 26 vokie
čių grobikus. Jis papasako
jo mums apie du savo jau
nuosius snaiperius, mažei
kietį Daunoravičių ir jona
vietį Korolkovą. Dar nėra 
savaitės, < kaip jie pradėjo 
“medžioti” fricus, o pirma
sis jau turi nudėjęs 5, ant
rasis — 3 vokiečius. Apie 
juos žino visa dalis, nes se
nesnieji snaiperiai ateina 
pas juos pasidalinti patyri
mu. Jų laimėjimai neatsi
tiktini. — Jie išsidirbo sa
vo priešo sekimo sistemą, 
rado būdus, kaip apgauti 
vokietį ir taikliu šūviu jį 
nudėti.

Kas gi šitiedu snaiperiai, 
apie kuriuos visi kalba, iš 
kurių tiek tikimasi ? Kaž
kodėl įsivaizdavau juos abu 
jaunus, aukštus, vikrius.

— Į žeminę įėjo neaukšto 
ūgio raudonarmietis. Iš iš
vaizdos jam galima buvo 
duoti apie 40 metų.

— Daunoravičius, —nu
rodė man akimis į jį vyres
nysis leitenantas Jonušas.

Pastebėjęs savo vadą, 
snaiperis D a u n o ravičius 
smarkiai žemaičiuodamas 
atraportavo.

— Drauge vade! Rau
donarmietis Daunoravičius. 
Šiandien nudėjau šeštąjį 
vokietį.

Padėjęs šautuvą į pira- 
midą jis atsisėdo ant slenk
sčio, savo dideles rankas 
padėjęs ant kelių. Atrodė, 
lyg jis būtų tik dabar po il
gos laukų darbo dienos pa
leidęs iš rankų dalgį.

Netrukus tarpduryje pa
sirodė ir jonavietis Ko
rolkovas. Tas. aukštas, stip
rus jaunuolis buvo kiek su
sijaudinęs.

— Dviem fricams pada
riau šiandien galą, ’— pra
nešė jis džiugiai šypsoda

masis. Penki jau mano są
skaitoje.

Daunoravičius ir Korol
kovas susidraugavo kauty
nėse. Ir tokia draugystė 
stipri — ji surišta krauju. 
Vienas nori pralenkti kitą 
savo nudėtųjų priešų skai
čiumi, bet pavydo tarp jų 
nėra. Daunoravičius džiau
giasi kiekvienu nauju Ko- 
rolkovo pasisekimu, Korol
kovas — Daunoravičiaus 
laimėjimais. Jie juk siekia 
vieno tikslo — sunaikinti 
kuo daugiau neapkenčiamų 
vokiečių. Jų likimas bend
ras. Juos riša neapykanta 
priešui. Judviejų šeimos 
buvo, traukiantis iš Lietu
vos, vokiečių desanto ap
suptos ir nužudytos. Ir abu 
prisiekė keršyti už savo nu
žudytas šeimas, už paverg
tą, išniekintą tėvynę.

Daunoravičius išėjęs pir
mą dieną savistoviai į me
džioklę, mokoviškai užsi
maskavo ir, prašvitus, ėmė 
stebėti priešą. Vokiečiai iš 
apkasų nesirodė. Bet staiga 
kažkur arti pasigirdo šū
vis. Daunoravičius ėmė dar 
akyliau žiūrėti, bet nieko 
nepastebėjo.

— Aha, —pagalvojo jis, 
— čia veikia vokiečiu snai
peris.

Jis žinojo, kad dvikova 
bus sunki ir pavojinga. Lai
mės tas, kuris veiks atsar
giau, turės daugiau kantry
bės, tas, kuris bus gudres
nis.

Bet kur gi priešas?
Daunoravičius iškėlė kiek 

aukščiau šautuvą. Tuo pat 
momentu virš jo galvos 
prazvimbė kulka. Dabar jis 
aiškiai matė, kad priešas 
slepiasi už mažo kupstelio 
į kairę. Iš ten pasigirdo šū
vis.

Prisispaudęs prie žemės 
ir stebėdamas tą vietą, iš 
kurios šovė vokietis, Dau
noravičius atsargiai per
šliaužė į ‘kitą vietą. Vokie
tis vis dar šaudė į tą vietą, 
kur anksčiau gulėjo Dau
noravičius tuo save dar la
biau demaskuodamas.

Įsitaisęs naujoje pozicijo
je, Daunoravičius ėmė lauk
ti, kol vokietis pasirodys. 
Bet ir priešas buvo gudrus. 
Jis, matyti, taip pat laukė, 
kol Daunoravičius pasikels. 
Praėjo viena valanda, kita, 
Daunoravičiui jau skaudėjo 
nuo įtempto stebėjimo akis. 
Saulė kepino ir liežuvis li
po prie gomurio.

Saulė jau ėmė leistis. Pir
mas neišlaikė vokietis. Jis

(Tąsa 5-tame pusi.)

įkais. Dauguma jų turėjo 
gulėti ant žemės.

“Šiose kempėse su šim
tais kitų vaikų gyveno Ali
kas, Lenia, Valia ir Miko
las Kondrotenkai. Mikolas 
buvo vos tik vienų metų 
ir aštuonių mėnesių am
žiaus, Alikas paaiškino ko
misijai.— Girdi, mano bro
liukas Mikolas visuomet 
verkdavo, dėlto, kad jis bu
vo alkanas. Mes jį maitin
davome kopūstų lapais. Ne
laimingasis susirgo ir mirė. 
Mano sesutė Valia irgi mi
rė, dėl to, kad iš jos ištrau
kė visą kraują. Kiekvieną 
dieną iš vaikų paimdavo 
kraujo 200 kvortų. Kraujo 
imdavo iš kiekvieno vaiko 
vieną kartą į savaitę. Iš 
išbadėjusių vaikų mažai 
kuris išlaikydavo daugiau 
kaip penkias ar šešias ope
racijas. Dėlto desėtkai vai
kų mirdavo kiekvieną die
ną.

“1942 metų rugpjūčio 
mėnesį su kitais vaikais iš 
Bielorusijos atvežė net še
šis vaikus vienų tėvų. Tai 
buvo broliukai ir sesutės. 
Vyriausias iš jų buvo 14 
metų, o jauniausias 3 metų. 
Svastikuoti kraugeriai la
bai džiaugėsi, kad sveiki ir 
gražūs tie vaikai. Pradėjo 
iš jų imti kraują kas trečią 
dieną. Po dviejų mėnesių 
neliko nė vieno gyvo, visi 
mirė!

“Vaikų namuose mums 
parodė vaikų rekordus, ku
rie yra dabar gydomi su- 
lyg sovietų specialistų dak
tarų nurodymus. Vaikai 
badu iškankinti, be to, iš jų 
ištraukta labai daug krau
jo. Yra visai neišgydomi. 
Pavyzdžiui, mergaitė Na- 
taša, 10 metų amžiaus, yra 
visai nusilpus ir sugadin
tais nervais. Iš jos imtas 
kraujas 8 sykius. Bedrenko 
P a v 1 o , 12 metų ber
niukas, visai silpnas, nervai 
visai suirę. Jis irgi buvo Sa
laspilio kempėje ir iš jo 
imta kraujo 10 sykių. Sin
kevičius Jurgis, 7 metų am
žiaus (iš pavardės matyt, 
kad jis lietuvis. — J. G.) 
buvo toje kempėje. Nuo al
kio ir išėmimo kraujo vai
kutis palikęs visai silpnas, 
sugadintais nervais ir ser
ga džiova. Sakson Dimitro, 
8 metų, visai silpnas, jo 
kraujas iščiulptas, jam at
imta kalba, visai nėra vil
ties jį išgydyti. O štai Ana 
KaramoŠ, dar tik vienų 
metų ir septynių mėnesiti. 
Ir iš jos naciai yra ėmę 
kraujo!”

Joe Girkite
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Detroitietes Įdomiai Atžy
mėjo Moterų Dieną

Biskis Apie Moterų Parengimą, Kuriame Jos Išstatė 
Naują Kalbėtoją ir Savo Paruoštą Veikalą

Nors jau buvo trumpai Pažangietėm atėjo į pa
rašyta apie įvykusį paren- galbą keletas vyrų prie
girną, bet aš irgi tarsiu ke
lis sakinius. Kovo 11 d. de- 
trotietės atžymėjo Moterų 
Tarptautišką Dieną. Mote
rų dienos svarbumą puikiai 
perstatė advokatė Stepha
nie Masytė, savo prakalboj, 
pradedant vakarą. Baigda
ma prakalbą, ji kvietė mo
teris dirbti karo pastan
gom, kad karas būtų laimė
tas. Ji nurodė ir ką turi 
moterys atlikti, kaip mes 
galim savo šaliai pasitar
nauti dėl karo laimėjimo, i 
Jos kalba buvo labai įdomi.

Toliau Moterų Choras! 
dailiai sudainavo kelete 
dainų, vadovaujant Mrs 
B. Altschuler.

alaus ir kitų patarnavimų,'

ADV. S. MASYTŪ, 
Detroito išauklėta nauja 

kalbėtoja
Trečioje dalyje to vakaro 

programos buvo suloštas; 
veikaliukas “Pavyzdinga; 
Šeima.” Prie minėto veika-! 
liuko buvo pritaikyta eilė! 
dainelių, kurios labai puo
šė visą vaidinimą. Užbai-1 
goj veikalo, kaipo antras! 
veiksmas, buvo dadėtas: 
vaizdelis, kaip moterys 
ruošia - prirengia drapanas

ir visi nuoširdžiai dirbo iki 
užbaigos. Girdėjau, kad pa
žangiečių parengimas bus 
pasekmingas, liks gražaus 
pelno.

Pertraukoj priimta rezo
liucija, kad lietuviški pro- 
naciai nevartotų visų lietu
vių vardo valdiškose įstai
gose. Alvinas.

Atsišaukimas į Eliza
beth ir Apylinkės Mez

gėjas ir Siuvėjas
Dauguma žmonių žino, kad 

Elizabeth-Linden ir apylinkės 
mezgėjų grupė atlieka didelį 
darbą Lietuvos Pagalbai. Tą 
pareigą jos sau užsidėjo liuo- 
su norų, suprasdamos, kiek 
Lietuvos žmonės perkentėjo 
nuo vokiečių karo ir okupaci
jos. šiuomi noriu tik trumpai 
pasakyti, ką nuveikėm trum
pu šių metų laikotarpiu.

Surengėm dvi pramogas, 
kurios davė pelno apie $100 
dol. Viena pramoga buvo 
rengta su L. P. Kliubu. Prie 
tos kliubiečiai daug prisidėjo 
ir visą pelną pavedė mezgėjų 
grupei.

Mezgėjos, turėdamos 100 
dolerių, nusitarė pirkti audek
lo ir siūti Lietuvos vaikučiams 
drapanas, nes šiuo laiku pri
trūkome mezgimui vilnų. Jau 
daug prisiuvom ir pripirkom 
gatavų drapanukių.

Brangios draugės, yra geras 
darbas pradėtas, bet būtų dar 
geriau, kad būtų greitai dir
bamas. Už tai atsišaukiame į 
visas lietuves moteris pagel- 
bos siuvime. Paimkite nors po 
vieną Lietuvos vaikutį ap
rengti, pasiūdamos reikalingas 
d ra p an u kės.

Ypatingai motinos, visos

prisidėkite prie šio svarbaus 
darbo.

Atvažiuokite Kovo 28-tą
Draugės mezgėjos - siuvė

jos ir visos, katros norite pri
sidėti, susirinkite į L. P. Kliu- 
bą„ 408 Court St., trečiadienį, 
kovo 28 d., 8 vai. vakaro. 
Atvežkite siuvinius ir mezgi
nius. Ir pagelbėsite supakuoti 
pirktas ir pasiūtas drapanas, 
nes yra reikalas greitai išsiųs
ti. Ir, draugės, pasistengkite 
pasiūti kuo daugiausiai.

Mezgėjų grupė nutarė su
rengti pramogą Raudonojo 
Kryžiaus naudai. įvyks balan
džio 8 d., Court St.

Gauta aukų anuo draugų. 
Aukojo: W. Paulauskas $2, 
D. Krūtis ir J. Wizbor po $1.

L. S.

Daržininko Priminimai
Jau laikas darže atliuosuo- 

ti lapų ir šiaudų priedangas 
nuo žieminių žolynų ir krū
mokšnių. Tačiau visai nuimti 
dar rizikinga, nes gali būti 
šalčių.

žirniai, valgomieji ar žie
dams, jau galima sodinti at
virame darže. Iki sudygs šalnų 
pavojus bus praėjęs.

Atviro daržo lovelėj, pri- 
dengtoj stiklu, galima sėti 
ankstybosios salotos, ridikėliai 
ankstybam vartojimui.

Brooklyno Apylinkes 
Mezgėjos Vėl 
Pasidarbavo

Mezginiai priduota Brookly
no Moterų Apšvietos kliubo su
sirinkime, kovo 15, ir tuojau 
po susirinkimo:

K. Petlitzkienės 15 porų ko
jinių.

K. Rėklienės 5 p. kojinių.
Helen Petkevičienės 1 sv. 

berniukui. Ji pati ir vilnas pir
kosi.

A. Kalakauskienės 2 svede- 
riai su rankovėm ir kalnieriu.

Iš ELIZABETH APYLINKES 
ATSIUNTĖ:

M. Burkauskienė 16 p. koji
nių.

M. Užkurėnienė 2 sv. su ran
kovėm.

L. Vaičionienė 2 sv. su rank.
G. Karčiauskienė 1 sv. be 

rank.
L. Sheralienė 1 sv. su rank.
Draugės Elizabetho apylin

kėje skubiai mezginius dirba, 
kaip kad Raudonoji Armija 
skubiai muša Hitlerį ir jo gau
jas. Bravo, draugės!

O. Depsienė.

KĄ GALI PADARYTI AT
LIEKAMI RIEBALAI
Su riebalais daro nepermer

kiamos popieros puodukus, dė
žutes karių maistui ir kitoms 
riekmenims sudėti, vaistus ir 
šimtus kitų karui reikmenų.

Daugiau Drabužių Lietu
vos Vaikams!

San Francisco, Rochester, Brooklyno žmonės Jau 
Gražiai Prisidėjo; Kas Sekamas?

siuntimui Lietuvos žmo- i 
nėms, nukentėjusioms nuo i 
vokiečių karo. Vaizdelis, jųj 
kalbos ir dainos buvo at-i 
kreiptos į džiaugsmą dėl| 
Lietuvos išlaisvinimo per 
Raudonąją Armiją ir į! 
prakeiksmą naciams už jų; 
žvėriškus darbus. Taipgi! 
labai tiko įkalbėtas rekor
das Moterų Tarptautiškos ! 
Dienos atžymėjimui. Toji! 
kalba surišta su Marijos! 
Melnikaitės kova dėl Lietu
vos laisvės ir jos karžygiš
kais darbais. Antrą veiks
mą šio veikaliuko parašė 
Mrs. B. Altschuler, sulietu
vino d. A. Krakaitienė. 
Veikalą sumokino J. Vait
kus, prisidedant draugėms 
pažangietėms sykiu. Scenos 
veikimas gerai pavyko.

Po lošimo buvo balius ir 
šokiai. J. Mockus ir K. Po- 
cevičius aukavo dalį gėri
mų dėl to vakaro. E. Gra
bauskienė aukavo puikią 
dovanėlę dėl išleidimo.

Rochesterio Mezgėjų Kliubas Auga Darbais ir Narėmis

Sew and Save

Kūdikiui suknelės, apatinių 
ir kepuraitės forma No. 9176 
gaunama 6 mėnesių ir iki 5 
metų dydžio.

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

Iš Mezgėjų Kliubo Veikimo

Kovo 10-tą turėjome suren
gusios pažmonį apvaikščioji- 
mui Moterų Dienos. Pelnas bu
vo skiriamas Lietuvos vaikams. 
Viskas pavyko kuo geriausia. 
Svečių ir viešnių atsilankė gra
žus būrelis. Visi laiką pralei
do gražiai.

Pasiruošdamos pažmoniui, 
mezgėjos pirmosios sunešė vi
sokių naujų pasiūtų vaikams 
drapanų, sveterių, kojinių, 
pirštinių, kepurių, taipgi če
verykų, kenuoto pieno. Tomis 
dovanomis apkrovė kelis sta
lus. Svečiai atėję pirmiausia 
apžiūrinėjo visus daiktus ir 
džiaugėsi, kad mezgėjos taip 
energingai dirba. Aukų ne
prašėme, bet visi dalyviai gau
siai aukavo.

Drapanų Atnešė
P. Baronai 16 metų vaikui

1 siūtą, sveterį, 3 marškinius,
2 kaklaraiščius, kojines.

J. S. Vaivadai 2 apatinius 
marškinius, 2 kenus pieno.

J. B. Morkevičiai, 3 p. vy
riškų kelnių, 6 kenus pieno.

A. Milčienė 8 sveterius ir 4 
poras pirštinių.

J. Shopienė 12 m. mergai
tei dresę, slipą, apatinius, ko
jines, kepurę ir svet.

V. Bullienė pasiuvo 4 dre- 
ses, 3 sveterius.

E. čereškienė pasiuvo 16 m. 
mergaitei siūtą, kautuką, 3 
dreses ir davė baksą padėvė
tų drapanų.

E. Duobienė, pasiuvo 1 an- 
daroką, 5 apatinukus.

V. Greibienė 7 pr. vaikų 
čeverykų ir baksą visokių dra
panų vaikams.

O. Gricienė 16 m. mergai
tei 2 dreses, 2 marškinius, 2 
pr. kojinių, 3 veistes, 2 anda- 
rokus ir marškinius. (?)

A. Evans 4 dreses, 3 marš
kinius, veistę.

Ona Mockienė 4 mergai
tėm visas drapanas ir baksą 
padėvėtų gerų drapanų. Pati 
pasiuntė.

D. Valtienė aukavo vilnonės 
materijos 2 mergaičių kautam.

O. Pabijanskienė materijos 
2 dresėm, j akutei ir 1 sveterį.

B. MorkevičienŠ 3 yardus

vilnonės materijos ir 2 pr. ko
jinių. Pasiūta 16 m. mergaitei 
siutas ir mažas kautukas.

Mrs. Van Apledoorn 1 svet.
Mrs. Meek materijos 4 dre- 

siukėm.
Mrs. Shurkienė išsiuvo sky

les 14-kai kautų. A. Gužaus- 
kienė susiuvo guzikus visiems 
kantams.

S. Palapienė 4 pr. kojinių, 
3 pr. pirštinių.

L. Bekešienė pasiuvo 14 
overkautų vaikams, 15 dresių 
mergaitėm, 3 džiumperiukus, 
5 veistes, du 16 m. mergaitėm 
siūtus, 1 vaikui siūtuką, 2 an- 
darokus, 3 svet., 4 kepures. 
Prie visų pridėjau, kas reika
linga dėl aprėdymo 38 vaikų: 
kojines, kepures, apatinius, 
veistes, kelnaites, marškinius.

Mažiem vaikams padėvėtų 
gerų “snow siūtų” ir šiaip vi
sokių drabužių, daugiausia kū
dikiams, svetimtaučių suauko
tų taipgi daug pasiuntėm. 
Greta drabužių, šiame siunti
nyje buvo 48 poros čeverykų, 
47 kavalkai muilo, 8 kenai 
pieno. Vaikams dovanų prikro- 
vėm 11 baksų. Viso aprėdėm 
100 vaikų.
.Ir 11 baksų su drapanom 

vyrams ir moterims, taipgi 54 
poras čeverykų draugas R. 
Sherelis nuvežė į paštą 17 ko
vo. Namie dar liko prikrauti 
3 baksai, išsiųsim kuo grei
čiausia.

Aukavo Daiktais Vakaro 
Pelnui:

M. Shiurkienė numezgė pa- 
ketbuką (ridikiulį), pelno da
vė 70 dol. Draugas Wlater Za- 
enckauskas iš Kalifornijos at
siuntė rankų darbo gražų sta
lui užtiesalą, kuris davė pelno 
$20.80. A. B’ekešius padarė 
bačkutę arba kėdę prie komo- 
dės. Davė pelno $18.50. Drau
gė G. Labeikienė aukavo “su- 
prais” baksą. Davė pelno $7. 
Viso už išleistus daiktus $116.- 
30.

Gavome Naujų Narių į 
Mezgėjų Kliubą:

Prisirašė šios draugės: F. 
Manelienė, H. Mateikienė, A. 
Baronienė, A. Švedienė, P. žir-

gulienė, O. Vilimaitienė, J. 
Kantenienė, S. Vaivadienė, O. 
Kristutienė, S. Janinienė, M. 
Janinienė, Ela Gendrėnienė. 
Viso prisirašė 12 naujų drau
gių. Mes, mezgėjos, sveikinam 
jus, brangios draugės. Džiau
giamės, kad moterų kliubas 
auga ir prašome visas daly
vauti susirinkimuose.

Valgiais aukavo: O. Mockie
nė, J. Benikaitienė, E. Duo
bienė, D. Valtienė, M. Shur
kienė, E. čereškienė, A. Gu- 
žauskienė, A. Evans, G. La
beikienė, L. Bekis, A. Milčie
nė, F. Manelis, A. Pabianskie- 
nė. Nežinomi draugai aukavo 
2 pusbačkius alaus, kurių 1 iš
leidom, o 1 turime kitam pa
rengimui.. širdingai ačiū drau
gam.

Virėjomis dirbo A. Evans, 
Shopienė, K. Anderson, G. La
beikienė, S. Palapienė, L. Be
kešienė. Už baro dirbo J. La- 
beika. Tikietus pardavinėjo 
M. Shurkįenė A. Gužauskie- 
nė, V. Greibienė, E. Duobie
nė, A. Duobienė, A. Pabians- 
kien, Shopienė, K. Anderson, 
Valtienė, E. čereškienė, B. 
Bruks, G. Labeikienė, V. Rin- 
kevičienė, J. Severinienė.

Aukavo Pinigais Lietuvos 
Vaikams:

G. J. Mockus $10. Po $5: J. 
Kulis. V. Bachuliai, F. Balta
kiai, S. O. Gendrėnai, L. Pul
ton. A. Milčienė $4. A. Gricie
nė $3.50. V. Bullienė $2.50.

Po $2: P. Vaivadienė, P. če- 
reška, Ch. Gužauskas, J. Gri
cius, A. Švedienė, Ch. Simai
tis, Mary Savage. A. Duobie
nė $1.50. F. Kantenis $1.20.

Po $1: A. Galinaitis, J. 
Slitckis, K.' Anderson, S. Pa
lapienė, M. K. Žemaitienė, C. 
Barauskienė, A. Pabianskienė, 
L. Osban. Viso aukų $69.70.

Kiek Pelnyta, Kur Padėta:

Pasekmės šio gražaus pa- 
žmonio buvo tokios: Suaukota 
$69.70, už išleistus daiktus 
$116.30, pelnas nuo parengi
mo $63.70, viso įplaukų $249.- 
70. Išlaidos: Parengimo išlai
dos $11.96, persiuntimas dra

panų $10.56, auka Raudona
jam Kryžiui $25, viso išlaidų 
$47.52. Liko $202.18. Iš tų 
pasiuntėm šimtinę K. Petrikie- 
nės vardu moterų vedamam 
vajui, o $102.18 pasilikom dėl 
siuvimo vaikams drapanų. 
Pirksime materijos ir siūsime 
vaikams drapanas.

Vajus drabužių Lietuvos 
vaikams įsisiūbuoja vidu
tiniai. Centre jau supakuo
ta trys didelės belos? Gi 
siuntiniai aplaikyta dar 
tiktai iš San Francisco, 
Calif.; Rochester, N. Y.; 
Brooklyno ir po mažesnį
siuntinį iš kelių kitų kolo-^ 
nijų. Brooklyno ir Roches- i 
terio moterys sudarė visą! 
belą naujų, daugumoje pa
čių moterų pasiūtų visokių 
drabužėlių dėl skirtingo 
amžiaus vaikų. Daug triūso 
į tas didžiules belas mote
rys jau yra sudėjusios, bet 
tai ne pabaiga. Tiesa, kovo 
mėnuo jau baigiasi, vajus 
buvo pasimota vasario ir 
kovo mėnesiams. Vasaris 
praslinko pas iruošimui, 
darbas prasidėjo tiktai ko
vo mėnesį. Devintas siunti
nys dar neišeis taip greitai, 
dar yra proga padirbėti.

Brooklyno moterys ruošia 
Velykų švenčių proga pra
mogą, kur prašys kožno da
lyvio atnešti bent ką iš dra
bužių bei maisto dėl Lietu
vos vaikų. Velykos, gerai 
prisimenam savo kūdikys
tės dienas, tai vaikų šventė. 
Kožnas eidavome pas podę 
ar tetą margučių parsineš
ti. Šios Velykos Lietuvoj 
nors ir bus džiaugsmingos, 
nes hitlerininkai ten nekan
kins daugiau žmonių, bet 
vaikams margučių bus ma
žai, naciai surijo Lietuvos

višteles, o prisiauginti nau
jų ims laiko. Mūs dovanos 
bus labai branginama.

Brooklyne moterys už ke
lis desėtkus dolerių pirkosi 

I labai gražių, sunkesnės 
medžiagos vilnonių kaval- 
kų, iš kurių siuva berniu
kams ir mergaitėms žiponė- 
lius, kelnaites, sijonėlius ir 
kitką. Panašiai daro mote- 
lys ir Rochester, N. Y. Ži
nant, kaip dabar drabužiai 
yra brangūs, stebėtis ten
ka, kokius gražius ir prak
tiškus pasiuva. Panašiai 
galima pasidarbuoti ir ki
tose kolonijose. Nusipirkus 
praktišką petriną, darbas 
nėra perdaug painus, o an
tra, tai reta kuri lietuvė 
nėra siuvusi savo vaikams 
rūbelių, tad vertėtų tai pa
bandyti ir dėl Lietuvos vai- 
kų.

Šalę drabužių, turėkime 
mintyje ir maistą, ypač 
vaikams. Maistas reikia 
parinkt daugiau koncen
truotas, kad mažai vietos 
užimtų persiunčiant, o 
naudos būtų daug.

Šiame vajuje, kaip ir vi
suose kituose, moterims 
teks svarbiausia užduotis 
atlikti. Parodykim Lietu
vos sesėms, kad mes viso
mis išgalėmis bandome pri
sidėti padėt joms užgydyt 
karo paliktas žaizdas.

, K. Petrikienė.

Varde Veliones Motinos 
Parėmė Liet. Vaikus

Prie pasiųstosios šimtinės 
dar prisidėjo $21.50 aukų. Jas 
pridavė Albina Baronienė, nuo 
draugės A. Švedienės motinos 
pagrabo. A. Švedienės motina 
mirė sausio mėnesį, 1945 m. 
Po palaidojimo, keli draugai 
sugrįžo pas draugus G. šve
dus. Pagarbai velionės moti
nos, jie ten suaukavo dėl Lie 
tuvos vaikų $21.50, kuriuos 
jau nusiunčiau centran.

Aukavo po $5: Maldaikiai, 
P. Baronai, G. šyedai, P. Bu- 
gailiškis $3, Balaišienė $2, F. 
Maneliai $1, Karvelienė 50c.

Tegu velionei būna lengva 
šios šalies žemė. O visiems au
kojusiems mezgėjos širdingai 
taria ačiū.

Įvertinsim Tolimo Rėmėjo 
Dovaną

Walter Zaenckausko atsiųs
toji dovana atiteko A. Beke- 
šiui. Jisai ją vėl pardavė ant 
varžytinių ir vėl padarė $3. 
Už tuos $20.80 nupirkom ma
terijos 2 vaikų drabužiams ir 
juos jau siuvu. Kaip bus gata
vi pridėsim kortelę su W. Za
enckausko vardu.

Visiems aukavusiems, dirbu
siems ir dalyviam mūsų pa
rengime, varde mezgėjų ir 
Lietuvos žmonių širdingiausis 
ačiū. Broliai ir sesutės Lietu
voj bus dėkingi mums visiems. 
Gal kada galėsime aplankyti 
Lietuvą ir susipažinti su Lie
tuvos kovūnais, kurie liejo 
kraują, kad išlaisvinti pasau
lį nuo žvėries fašizmo. Bus la
bai malonu ir mums prisimin
ti, kad nors maža dalelė ir 
mes prisidėjom dėl viso pa
saulio pergalės.

L. Bekešienė.

Detroito Lietuvių Aukos 
Raudonajam Kryžiui

Moterų Pažangos Kliubo pa
rengime, kovo 11 d., buvo pa
minėta ar atžymėta Moterų 
Tarptautinė Diena. Pažangie- 
tės nutarė prisidėti su kuo 
nors dėl Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus, nes tuo sykiu ėjo 
ARK vajus — aukų ir krau
jo rinkliava. Todėl ir šiame 
parengime buvo rinktos aukos 
dėl minėto tikslo. Aukotojų 
vardai:

Po $5 aukavo: D. Ruginis, 
V. Steponkevičius, J. Luobi- 
kis, John Aldon, Geo. Janonis, 
D. Kumpelienė, M. Šumskienė, 
A. Vinaitis, Mikas Birsenas iš 
Coldwater, Mich, ir R. Bub- 
nienė.

Po $3 aukavo: Petras Gy
vis., Po $2 aukavo: St. Tvari- 
jonas, V. Stankus, J. Mustei
kis, J. Kalinauskas, D. Raiso- 
nienė, J. Miller, J. ir E. Ulins- 
kai, Juozas Vasilius, S. Iva
nauskas, J. česna, Anna Tu- 
musienė ir J. Ulinskas.

Po $1 aukavo: N. Vaitekū
nas, Mrs. Birštonienė, Černius, 
Mrs. Ramanauskienė, A. Vir- 
bila, Marė Urbantienė, N. Gra
bauskas, P. Smalstis, M. Mar
shall, Uršulė Jurkevičienė, N. 
Tamašiunienė, J. Daukienė, P. 
Tijūnas, Anna Baronienė, Jo
nas Valavičius, J. Vasiliaus
kas, Juozas Markūnas, Marė 
Plikienė, Ig. Sakalauskas.

Po $1: A. Litvinienė, J. 
Šarka ,J. Lukas, Mrs; Daugė
lienė, Anna Bagočius, J. Bu
tėnas, Pr. Jočionis, M. Pra- 
kevičius, M. Jančauskas, J. 
Daukas, J. Klimas, Edna Rye, 
Marė Povilaitienė, K. ir E. 
Juodaičiai, J. M. Ginaičiai,, O. 
Beliunienė, F. Petrušonienė, 
O. Tamulienė, P. Kriaučiūnie
nė, U. šimanaskienė, O. Ba-

sevičienė, M. Jarušinskienė, 
Mrs. Vasilienė, J. Brazaus
kas, S. Rimkunas.

Po $1 : F. šilinskas, V. Pra
piesčius, V. Bruzgienė, J. Sta- 
sikynas, E. Geribienė, Chas. 
Korės, M. Vaitkevičienė, M. 
Kvederas, J. Poulty, P. Dul- 
kienė, E. Grasha, A. Kerutie- 
nė, A. Stonis, Chas. Juodis, A. 
A. žiemienė, A. Milickienė, F. 
Gendvilas, A. Daubar, Ruby 
Jeske, E. šnirpunienė, Mike 
Tarašiuk, A. Adomaitis, J. 
Birštonas, L. Tvaska.

Po $1: P. Zunaris, J. Rud
zevičius, Eva Jeske, F. Tunis, 
J. Yakas, .M. Gudinas, V. 
Smalstienė,' A. Dargienė, J. M. 
Alvinas, A. Usonienė, K. Ter- 
zienė, A. Greblikienė, J. Lau
kaitis, M. Vaišvilienė, J. Sta
ras, J. Galinskas, R. Purlis, 
Julis Jakubėnas, J. Palukaitis, 
Anaceta Zigmantienė, J. Rud
zevičius, E. Siurbienė, V. Šeš
takauskas, Mrs. šarkienė, J. 
Stasikynas, A. Varaneckienė, 
Miss Petsy, ir B. B.

Po 50c aukavo: K. Rudze
vičius, A. Valuntienė, J. Ka- 
šinskas, M. Labutienė, K. Lu
košius, W. Maksimas, C. Le
vickas, V. širvinskienė, ir J. 
Maskelienė. Mažesnės aukos 
priskaitytos prie smulkių. Viso 
gauta rinkliavoje $183.70. Lie
tuvių Moterų Pažangos Kliu- 
bas dadėjo iš iždo $66.30.

Amer. Raud. Kryžiui viso 
$250. \

Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo pramogos rengėjos šir
dingai ačiuoja publikai už taip 
gausias aukas ir simpatiją dėl 
visuomeninio darbo.

M. Alvinienė.



Astuonios Dienos
Rašo Leit. V. Bernotenas, Tarybų Sąjungos Didvyris

DETROITO ŽINIOS

(Pabaiga)
Rankomis imu graibstyti žemę, jieškoda- 
mas ąsočio. Nerasdamas vis labiau imu 
nervintis... “Taip ir pamiršo palikti”, — 
pagalvojau, ir toks įsiutimas apėmė, jog 
per jėgą valdžiaųsifkad nerėkčiau. Su ne
kantrumu laukiau jų grįžtant — valan
dėlę, kitą. O lietus lijo: iš šalčio nors 
kiaurai žemėn lįsk! “Surado žemėkopą ir 
sėdi šilimoj,” — dingtelėjo galvoje. Kaip 
kūdikis apsiverkiau iš skausmo, kad tie, 
kurie man buvo geriausi kovos draugai, 
iškrėtė tokią kaiulystę... Ir tik prašvitus, 
supratau, kad visa tai — haliucinacijos 
padarinys. Gera buvo širdyje: mano vy
rai niekad to nepadarytų. Ir troškau ko 
greičiau juos pamatyti!...

Dažnai išsekdavo jėgos, apimdavo apa
tija. Tokiais momentais kažkoks balsas 
tyčiojosi iš manęs: “Šiaudinis karinin
kas... Pirmieji sunkumai tave palaužė!...” 
Baisios galios buvo šie žodžiai! Sukrės- 
davo jie mano dvasią ir kūną ir, lyg no
rėdamas įrodyti, jog tai netiesa, aš vėl 
sliuogiau... Nejučiomis atsimindavau drg. 
Požėlą, kurio atvaizdas, kartą mano 
atsitiktinai pamatytas, buvo padaręs ne
apsakomą įspūdį. Zoją Kosmodemjans- 
ką... Ir gėda darėsi man prieš save... 
“Štai kokie tikrieji didvyriai!” — mąs
čiau. Po tokių minčių šliaužiau taip leng
vai, kaip niekad!

Ir štai, vieną naktį atgavęs sąmonę, 
prie šono pajutau kažką kietą. Atsargiai 
paliečiau ranka. “Mina,” švystelėjo gal
voje. Suakmenėjau ir tokioje padėtyje 
nusprendžiau laukti šviesos, nes mažiau
siai neatsargus judesys galėjo išnešti ma
ne į orą... Su nekantrumu laukiau švie
sos, kad galėčiau pažiūrėti, ar tai mūsų, 
ar fašistų mina. Vis dėlto iš visa ko 
sprendžiau, kad aš šiuo kartu tikrai jau 
pasiekiau savuosius.

Prašvito... Niekad gyvenime nepergy
venau tokio džiaugsmo, laimės, kaip iš
vydęs, jog prie mano šono guli “tėvynės 
karo prieštankinė mina.” Buvau taip su
sijaudinęs, jog bijojau, kad nepadaryčiau 
kurio nors neapgalvoto, neatsargaus 
veiksmo. “Šaltumo, šaltumo”, kaliau sau 
į galvą. Visų pirma nusprendžiau išeiti 
iš minų lauko, į kurį taip laimingai į- 
liuogiau: nakties metu kiekvienu momen
tu galėjau užšliaužti ant minos. Ati
džiai apsidairęs, įžiūrėjau rėžį palenktų 
žolių, nulaužiotų stiebelių: tai likęs pėd
sakas mano nakties šliaužimo.

Gal 5 metrus pašliaužęs ta vieta, atsi
dūriau už minų lauko. Pažvelgiau į prie
šo pusę... Dabar viskas taip aiškiai buvo 
matyti... Išvydęs netoliese apkasėlį, į- 
sliuogiau į jį. Jaudinausi... Pradžioje ne- 
susigaudžiau, kaip, kuriuo būdu turiu 
veikti toliau. Prieš mane buvo vėl minų 
laukas. Reikėjo, kad jame padarytų pra
ėjimą. Ėmiau šaukti. Iki priekinio kraš
to gal buvo 300 m. Ilgokai reikėjo šū
kauti, kol iš anos pusės pasiekė mane

kažkokie neaiškūs garsai. Supratau, kad 
rtiane girdi. Šaukiau be perstojo, kiek 
tik gerklė leido. Tikėdamasis, kad, pa
galiau, mane turėjo išgirsti, aprimau.

Gulėjau valandą, kitą, trečią, — su
laukiau ir vidudienio. Kad darytų kas 
nors praėjimą minų lauke nebuvo ma
tyti. Ir vėl šaukiau... Ėmė temti. Guo
džiat! save, kad dienos šviesoje, matyt, 
neįmanoma buvo atminuoti, nes trukdo 
priešo snaiperiai, o dabar gi—temstant, 
mūsų pionieriai tai padarys. Valandos 
ėjo. Niekur nieko! Kas kart labiau į ma
no kūną brovėsi nuovargis; kartais ro
dėsi — štai, bematant neteksiu nuovo
kos. Tai ypatingai nemaloniai mane vei
kė: per dieną šūkavęs, galėjau atkreipti 
priešo dėmesį, ir, ko gero, susilaukti 
naktį “svečių”. Kartais, rodėsi, einu iš 
proto: kastuvėliu daužiau savo kaktą 
ir t.t. Prie viso to iš savųjų pusės taip 
ėmė pleškinti iš automatų ir kulkosvai
džių, kad nė pajudėti negalėjau. Supra
tau, kad manęs nepripažįsta leitenantu 
Bornotėnu, kuris, jų manymu, jau aš- 
tuonios dienos kaip nebegyvas.

Fizinių skausmų jau nebejutau: per 
dieną didelės buvo moralinės kančios. O 
kulkos tik dūzgė, zvimbė viršum, gal
vos...

Gėda dabar atsiminti savo silpnumą, o 
buvau jau revolverio vamzdį prispaudęs 
prie smilkinio. “Bailys”, — šaute šovė 
galvon: “pabūgai!” Ranka taip ir nusi
leido. Pajautimas, jog esu karys, jau
nas karys, dar tiek maža nuveikęs ko
voje su fašizmu, galutinai atgrąsino ma
ne nuo tos bjaurios minties.

Aušo... Jau ir šaukti nebegalėjau: 
silpni, užkimę garsai teišeidavo iš mano 
burnos. Įsitikinau, jog laukti, kol atmi
nuos nėra prasmės, o čia dar gulėti — 
tikra pražūtis. “Kas bus, tas bus”, ir, 
išslinkęs iš apkaso, sliuogtelėjau metrą, 
antrą, trečią... staiga išsigandau savo 
beprotiško neatsargumo...

Tirdamas kiekvieną žolelę, apčiupinė- 
damas kiekvieną įtartiną gūbrelį, šliau
žiau pro minų protarpius. Porą kartų 
teko griebtis pionieriaus darbo — atmi- 
navimo. Pavykus, jusdavau kažkokį pa
sididžiavimą, kad savomis jėgomis su
gebu tai padaryti.

Po kelių valandų įtempto darbo, aš 
atsidūriau per 40-50 m. nuo savo apka
sų. Dabar gerai žinojau, kad tai mūsų 
apkasai. Ir ten mane surado. Vėliau ju
tau, kaip mane tempė, paguldę ant ap
siausto...

Ir štai, aš atsidūriau savo apkasuose. 
Ašara ištryško iš džiaugsmo. Tartum 
bučiuodamas, spaudžiau savo veidą prie 
purvinos, šaltos eigų sienos, taip bran
gios, mielos jos rodėsi man.

Tuo būdu vėl grįžau į gyvenimą, kad 
su dar didesne neapykanta, dar ryžtin
giau keršyčiau fašistams, įsibrovusiems 
į mano tėvynę.

Ar Geri Norai Išsipildys?
Ką duos gero svetainė lie

tuviams veteranams ?
Pas klerikalų ir tautininkų 

srovių žmones kilo mintis, kad 
kada sugrįš iš karo lauko lie
tuviai kareiviai, tai kad jie bū
tų pagerbti. Bet kaip ? Atsi
šaukė į kareivių tėvus, moti
nas ir jų simpatikus, kad rei
kia surinkti $30,000 ir pasta
tyti svetainę vardu Lietuvių 
Veteranų 2-ro Karo. Yra su
tvertas tam komitetas, valdy
ba ir varo tą darbą pirmyn.

Nesvarstant giliau, atrodo 
svarbus darbas ir daugumai 
net širdį sugraudina, kada kal
ba, kad mes juos (savo sūnus 
ir dukteris) turime pagerbti. 
Bot pažiūrėkime giliau, ar lie
tuviams veteranams svetainė 
duos kokią naudą? Ir ar jie 
su tuo bus pagerbti ?

Mano mintis yra kitokia 
tame klausime. Pirmas daly
kas: lietuviai veteranai ka
riauja ne vien dėl lietuvių ir 
ne vien dėl Lietuvos, bet dėl 
visos mūsų šalies ir viso pa
saulio demokratijos. Taigi ir 
pagarbą turi rengti dėl vetera
nų mūsų visa šalis, arba visos 
demokratinės valstybės, kaip 
tai: Raudonasis Kryžius ir 
Amerikos valdžia. Antras da
lykas: veteranai, kaip kurie, 
sugrįš su pusiau sunaikinta 
sveikata, jiems reikės medika- 
lės pagalbos ir sveikatai pa
taisymo įstaigų — kempių, va
sarnamių. Taipgi veteranų vai
kučiams ir moterims, daugu
mai, reikės gyvenimo reikme
nų ir t.t. O jeigu mes jiems 
tokių dalykų neįstengsime su
teikti, tai žinokime gerai, kad 
svetainė jų neišgelbės ir ne
pagerbs.

Svetainė kainuoja pinigo pa
statyti, bet dar daugiau kai
nuoja užlaikyti. Buvus Lietu
vių svetainė kainavo $150,000 
pastatyti ii' nors ten lietuviai | 
prakišo daug pinigų, bet ne-j 
galėjo laiku taksų atmokėti ir 
liko parduota už $20,000. 
Apie $1.2,000 buvo taksų, ka
da ispanai nupirko ją. Finų 
svetainė buvo viena iš geriau
sių dėl žaislų ir parengimų, 
bet prisiėjo parduoti ir dabar 
valdo UAW, CIO 157 lokalas.

Jeigu svetainėj nėra aludės 
ar kliubo, iš kurio gauna eks
tra jeigu palaikymui, tai sve
tainė savaimi esti aptaksuota, 
kaipo biznio įstaiga ir sunkiai 
verčiasi.

Veteranų svetainės valdyba 
praneša, kad jau turi $3,000 
ižde, bet dar trūksta $27,000, 
kad galėtų pradėti svetainę 
statyti ar pirkti. Dabar pa
galvokime biskį: Jeigu, duo
kime sau, sukeltų po $1,000 į 
mėnesį, tai dar jiems užimtų 
27 mėnesius, arba du metus 
ir tris mėnesius, sukelti reika
laujamą sumą, tai svetainė 
“išdygtų” tik apie 1947 me
tus.

Pažiūrėkime, ai’ iš tikrųjų 
veteranas daug džiaugtųsi, 
jeigu jam pastatysi kokį na
mą, o jam naudos iš to nebus, 
jis negaus pašalpos, nė prie
glaudos iš to ? Tai koki gali 
būt pagarba mūsų vetera
nams ?

Mes gerai žinom, kad perei
to karo vardu daug pasinau
dojo visokių “geraširdžių,” 
taip gali būti ir šiame kare, 
kas nors pasinaudos žmonių 
jausmais. Po pereito karo “ge
raširdžiai” žuvavo varde Lie
tuvos ir tam panašiu vardu, 
bet kas “žuvavo,” tie ir “žu
vis” suvalgė, o kareiviai nei 
pauostyti negavo. .Gerais no
rais nepamaitinsi nei priglau
si veteranų, jeigu neturėsime 
dėl jų valstybinių įstaigų. Len
kų veteranai, jeigu neturėtų 
smuklės skiepe, tai jų namas 
jau gal seniai būtų subankru
tavęs. Pašalinės įeigos tik to
kius namus ir palaiko.

Kadangi man ir daugeliui 
kitu tokios svetainės tikslas 
nėra aiškus, todėl, aš prašy
čiau minėto komiteto arba val
dybos narių parašyti į Vilnį ar 
Laisvę, kad paaiškintų iš tik
rųjų svarbą Lietuvių Veteranų 
Svetainės. Kadangi į tą komi
tetą įeina gabių vyrų ir mote
rų, tai mes labai norėtume 
platesniųi žinių.

Prie pabaigos, norėčiau ir 
tą priminti. Pavyzdžiui, K. 
Jasbutis yra įdėjęs į minėtą 
fondą daugiau šimtinės, bet 
jo vienatinis sūnus jau žuvo 
kare, tai kokia nauda tokiam 
veteranui, jeigu jo vardas tik

svetainės knygoj bus įrašytas? 
O mes žinome, kad daug dar 
žus, o dabar ragina jų tėvus 
ir motinas duoti dolerius dėl 
svetainės. Man tas viskas at
rodo tik graudūs verksmai, 
vardu karo veteranų. Kodėl 
tuos pinigus negalėtų panau
doti dėl Lietuvos pagalbos, o 
veteranai patys sau svetainę 
susiras. ' Alvinas.

So. Boston, Mass.
Čia prisiunčiu čekį $47.00, 

tai aukos dėl Centralinio Ar
chyvo steigimo. Kovo 4 d. 
ALDLD 7-to Apskr. sekretorės 
D. Lukienės pagerbimui už pa
stoviai jos buvimą tame urėde 
per 11 metų ir proga ALDLD 
30 metų gyvavimo sukakties, 
So. Bostono 2-ra kuopa suren
gė bankietą su koncertine ir 
prakalbėlių programa. Buvo 
prisiminta, kad bankieto daly
viai paaukotų dėl steigimo 

I Lietuvių Centralinio Archyvo, 
i Todėl sykiu su čekiu prisiun
čiu aukotojų vardus ant blan- 
kos No. 235. Blanka paimta nuo 
LDS 62 kp. (Aukotojų vardai 
tilps Centr. Archyvo finansinėj 
atskaitoj už kovo mėn.)

Šis gausus aukojimas savai
mi pats pasako nuotaiką pra
mogos ir prijautimą steigiamam ■ 
Archyvui. Ig. Kubiliūnas, dai
nininkas, programą pildė ir 
penkinę paaukojo! D. G. Juslus.

(Atsiprašome d. D. J. Ju
slaus,. kad ši trumpa korespon
dencija apie bankietą per ne
apsižiūrėjimą, buvo suvėluota 
patalpinti į “Laisvę.” — C. A. 
K-tas.)

Amerikiečiai ir anglai 
šiaurinėje fronto dalyje su
ėmė 10,000 nacių.

Sunkiai serga Lloyd 
George, garsus senas Ang
lijos politikas.

HARTFORD, CONN. Petras May (Masijauskas) ir 
Juozas Gauba. Tuo ir baigėsi 
susirinkimas.

Waterbury, Conn.
Klaidos Pataisymas

Laisvės 68-tame numeryje, 
aprašant Moterų Dienos va
karėlį, įsiskverbus klaida. Ten 
yra pasakyta, kad pinigai per
duota vietinio skyriaus “iždi
ninkei,” o turėjo būti iždinin
kui. Taipgi ten pasakyta, kad 
K. Stanislovaitienė raportavo, 
kad Norkienė pasiuvo 100 ka- 
valkų ir Grinienė 40 kavalkų, 
o turėjo būti, kad raportavo 
M. Strižauskienė.

Stasys.

J. V. DUODA GEROM 
ŠEIMININKĖM RAUDO

NU PUNKTU DOVANĄ 
Patriotinės Amerikietės šei
mininkės kasdien gauna extra 
raudonųjų punktų už darbą, 
kurį tik jos tegali atlikti šiai 
šaliai.

Norinčioms gauti šią rau
donųjų punktų dovaną štai 
kas reikia daryti. Taupykite 
kiekvieną lašą panaudotų vir
tuvinių riebalų. Greit prista
tykite juos savo mėsininkui. 
Už kiekvieną svarą jis duos 
jums 2 raudonuosius punktus 
d o v a n ų ... Štai kaip būtinai 
reikalingi tie panaudoti rieba
lai gamint vaistams, parakui, 
dirbtinei gumai, muilui ir Šim
tams kitų svarbių dalykų ka
ro laukui ir naminiam frontui. 
Taupykite juos, iki paskutinė 
patranka muš šūvį!

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 8-6728.

Telef. HVmboIdt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: ~ q Sekmadieniais nėra valandų, b—o

Visko po Biskį
Kovo 11 d. Lietuvių Amer.

4 Piliečių Kliubas, savo salėj, 
turėjo šokius. Pelnas paskir
tas Raudonajam Kryžiui. Ti- 
kietai buvo iš kalno pardavi
nėjami, tai dar nepadaryta 
pilna atskaita, b5t pelno bus 
gražaus, nes dalyvavo apie 400 
žmonių.

Kovo 17 d. buvo bazaras 
lietuvių parapijos svetainėje, 
kurį rengė Raudonojo Kry
žiaus Lietuvių Skyrius. Visas 
pelnas buvo skiriamas Raudo
najam Kryžiui. Pasekmės bu
vo geros, pelno bus keli šim
tai dolerių.

Kovo 18 d. Lietuvos Sūnų 
ir DukterŲ Draugija turėjo 
balių Laisvės Choro svetainė
je. Pagal tokios didelės drau
gijos, tai per mažai žmonių 
dalyvavo parengime. Aš saky
čiau, kad dalinai kalti rengė
jai, kad negana išgarsino, 
daugelis narių nežinojo, kad 
jų metinis balius įvyksta.

Kovo 19 d. LAP Kliubas 
turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Narių dalyvavo nemažai. Su
sirinkimas ėjo sklandžiai. Jo
nas Kazlau ir Pet. Giraitis 
raportavo iš rinkimo drapanų

ir pinigų pagalbai Lietuvos 
žmonių, kurie tiek daug nu
kentėję nuo vokiečių karo. Pi
nigais surinkta daugiau, kaip 
$800, bet drapanų, tai neper- 
daugiausiai. Raportai buvo 
priimti su užgyrimu.

Kliubo pirmininkas J. Pilky 
raportavo, kad tam pačiam 
tikslui LAP Kliubas rengia 
didelį parengimą su koncer
tu, šokiais, gegužės 20 d., 3 
vai. po pietų. Koncertinėj 
programoj dalyvaus geriausi 
menininkai, jų tarpe Ęiruta 
Ramoškaitė, Ignas Kubiliūnas 
ir kiti. Tame pat parengime 
bus ant tikietukų išleistas $100 
vertės karo bonas. Pirminin
kas prašė narių, kad šį paren
gimą padaryti kuo skaitlin
giausiu ir geriausiu, nes visas 
pelnas eis pagalbai mūsų bro
lių ir sesučių Lietuvoje.

W. Brazauskas raportavo iš 
ccntralinio Russian War Relief 
veikimo. Iš raporto pasirodė, 
kad per du mėnesius bus vajus 
už rinkimą drapanų ir kitų 
reikalingų dalykų.

S. Makaveckas raportavo iš 
Parko Sąryšio, jis sakė, kad 
šios vasaros piknikams daržas 
bus gražiai parengtas su įvai
riais pagerinimias.

Prie kliubo prisirašė du 
nauji nariai, tai advokatas

A. Ramoška, dainininkės 
Birutės tėvas sunkiai sirgo. Jis 
išbuvo apie 4 savaites ligoni
nėj. Dabar jau randasi namie 
ir po valiai sveikata taisosi.

B. Muleranka po sunkios 
operacijos jau grįžo iš ligoni
nės į savo namus ir girdėjau, 
kad sveikata laipsniškai taiso
si.

J. Rudzinskas nesveikavo, 
išvažiavo į Floridą sveikatą 
pataisyti, bet ten dar labiau 
susirgo. Dabar jau sveiksta ir, 
girdėjau, „kad ruošiasi grįžti 
namo.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai pasveikti, pilnai atgau
ti sveikatą ir vėl nuoširdžiai, 
išvien su kitais, darbuotis 
dienraščio Laisvės, organizaci
jų ir laisvos žmonijos labui.

Nemunas.

Binghamton, N. Y.
Padėka

Dėkavoju širdingai drau
gams ir draugėms, kurie ma
ne lankėte laike mano ligos. 
Po dviejų mėnesių ligos, svei
kata pasitaisė, jaučiuosi ge
riau ir jau dirbti pradėjau. 
Ačiū visiems.

Jonas Kaminskas.

F. W. Shalins
(SHALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

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

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

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

DR. ZINS
110 East 16111 St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Jsist. 28 m.)

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

i

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vemon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

’ H J
jrAjt'Jiru
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36 Komunistai Išrinkti 
J Suomijos Seimą

Maskva. — Paskutiniuo
se Suomijos seimo rinki
muose Demokratinė Sąjun
ga gavo ketvirtadalį visų 
balsų ir tarp jos kandidatų 
tapo išrinkti seiman 36 ko
munistai. Demokratinė Są
junga yra susidariusi iš so
cialistų, komunistų, smul
kiųjų ir vidutinių ūkininkų 
ir mažumos kitų. Tie so
cialistai atskilę nuo seno
sios prieš-sovietinės Social
demokratų Partijos.

Maskvos Pravda dėlei tų 
rinkimu rašo: v

“Dar pirmą kartą istori
joj Suomijos seimas turi 
stambią grupę atstovų, re
miančių tikrą demokratiją. 
Bet naujajame seime tebė
ra 90 užsilikusių nuo praei
tojo seimo atstovų, kurių 
dauguma yra atsakingi už 
Suomijos sąjungą su Hitle
riu ir už karą prieš Jung
tines Tautas.”

Eisenhower Matėsi su Kt. 
Jankių Vadais už Rheino
Rheino Frontas. — Vy

riausias talkininkų koman- 
dierius vakariniame fronte, 
gen. Eisenhower atvyko į 
rytinę Rheino upės pusę ir 
tarėsi su amerikiečių gene
rolais O. N. Bradley, G. S. 
P a 11 o n u ir C. H. Hod
ges. P a s i t a r im a s įvyko 
Petersbergo viešbutyj, Bad 
Godesberg mieste.

Tame pat viešbutyje ve
lionis Neville Chamberlain, 
buvęs Anglijos premjeras, 
1938 m. vedė derybas ir su
sitarė su Hitleriu.

Jurgis Šeštasis Dėkoja Ge
nerolam ir Kareiviam

London. — Anglijos ka
ralius Jurgis VI pasiuntė 
telegramas vyriausiam va
karų fronto komandieriui 
gen. Eisenhoweriui ir anglų 
komandier. maršalui Mont
gomery, dėkodamas jiems 
ir visiems kareiviams už 
prasiveržimą į rytinę Rhei
no upės pusę. Karalius sa
kė, kad tas žygis yra “didi 
ir garbinga pergalė, kuri 
turi begaliniai svarbią reik
šmę visam pasauliui.”

ĮVAIRIOS žinios
Maskva. — Sovietai kovo 

25 d. sunaikino bei iš veiki
mo išmušė 180 vokiečių tan
kų ir motorinių patrankų ir 
nušovė 37 nacių lėktuvus.

Vienas amerikiečių jungi
nys pasiekė Lohr, 19 mylių 
nuo Aschaffenburgo, Bava
rijoj, kaip skelbė Berlynas.

Sovietai įvarė naujus ky
lius nacių linijose į rytus 
nuo Berlyno.

Anglijos premjeras Chur- 
chillas atsisakė tuoj aus 
pranešt seimui galimus Vo
kietijos siūlymus taikytis.

Amerikiečiai įsiveržė ir į 
Cebu salą, Filipinuose.

Jankiai laimi 3-se japonų 
salose, kur įsiveržė.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Barausko, paei

nančio iš Šiaulių apskr., Mankiškių 
kaimo. Dabar jisai gyvena Cam
bridge, Mass., ar netoli to miesto. 
Yra svarbus reikalas, liečiantis žu
vimą kare jojo sūnaus Jono Ba
rausko. Prašau greit atsiliept, arba 
žinanti j), praneškit jo antrašą.

Mrs. M. Yanches, 427 Lorimer St.. 
.Brooklyn 6, N. Y. (73-74)

Snaiperiai
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

truputį pasikėlė ir ėmė dai
rytis į mūsų pusę. Trumpas 
sausas šūvis, ir vokietis, 
paleidęs iš rankų šautuvą, 
krito.

Tai buvo pirmas Dauno- 
raviciaus laimėjimas. Ir jis 
buvo nelengvas. Daunora
vičius jautėsi dabar esąs 
tikras snaiperis — jis ati
dengė savo keršto sąskaitą.

— Tai pirmas vokietis už 
mano vaikų kraują—pagal
vojo Daunoravičius...

Kitą dieną išėjo į savo 
pirmą “medžioklę” Korol
kovas. Jam pasisekė leng
viau nudėti pirmą priešą. 
Du vokiečiai išlindo su ka
stuvais iš savo apkasų. Du 
šūviai vienas po antro, ir 
vienas vokietis krito negy
vas. Kitas, sužeistas įsirito 
į apkasus. Korolkovas py
ko, kad antram pasisekė pa
sprukti — jis perdaug pa
sikarščiavo ir antra šūvi 
paleido blogai nusitaikęs. 
Bet tiek to, tai pradžia, ra
mino jisai savę, ir įvyniojo 

i šovinio, kuriuo jis nukovė 
vokietį, tūtelę į nosinaitę.

— Pirmas, bet dar toli ne 
paskutinis, — nutarė jis. 
Neapkenčiamų vokiečių la
vonais klosime kelia i Lie
tuvą.

Tarp Daunoravičiaus ir 
Korolkova prasidėjo lyg 
lengtynės. Kitą dieną jie 
nudėjo dar po vieną vokie
tį, o trečią ilsėjosi.

Po to sekė laimėjimų ir 
nusivylimo dienos. Kartais 
išguli nuo aušros iki sute
mų ir, lyg tyčia, nei vienas 
priešas nepakelia galvos. 
Šiandien jiems pasisekė. 
Korolkovas nudėjo du, o 
Daunoravičius vieną vokie
tį ir dar kokį! Ne papras
tą kareivį, o unterį.

— Priešaky dar sunkios 
kautynių dienos, — sako 
Daunoravičius — bet aš 
veiksiu atsargiai ir moka
mai. Aš turiu gyventi, kad 
nudėčiau kuo daugiau pra
keiktu vokiečiu. Kuo ma
žiau jų liks, tuo greičiau 
ateis išlaisvinimo valanda 
pavergtiesiems broliams ir 
seserims Lietuvoje.

Ir jis savo žodį ištęsės. 
Pro priešo ugnį, per vokie
čių lavonus jis ateis į Lie
tuvą.

M. Vasaris.

Amerikos karo didlaiviai, 
po 45,000 tonų, taip pat 
bombarduoja japonus Ryu
kyu salyne.

BOYS TOWN WEIGHS IN!

Rt, Rev. Msgr. Edward J. Flanagan, director of boys’ home, IBoys 
Town**Neb., makes sure every drop of used cooking fat is saved, 
weighed and turned over to Uncle Sam. Used fat helps supply med- 

| icine.H. munitions an well as home front essentials •

Lewiston-Auburn, 
Maine

Dovanos Lietuvos Žmonėms
Pagalbai Lietuvos žmonių, 

kurie nukentėjo nuo karo, mes 
ir vėl du baksus drabužių pa- 
siuntėm i Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto centrą. O 
vis tai ačiū geraširdžiams 
draugams ir draugėms, kurie 
prisidėjo prie šio garbingo 
darbo. ■

Šie asmenys patys aukavo, 
arba pas kitus žmones parin
ko drabužių: A. Steponaitie
nė, A. Yakavasicnė, A. J. Lau
čiai, J. M. Wasvell, B. Al. 
Apšegaitiės, Mrs. J. Damers, 
Mrs. R. Gillbert, Miss M. II. 
Mitchell, J. L. Apšegienė, E. 
Krapavickienė ir S. J. Anta
naitis aukavo 3 poras naujų 
vyriškų apatinių ir baltą sve
ri erį.

Pasveikinant išlaisvintos Lie- 
! tuvos motinas pinigais aukavo 
i sekamos ypatos: Simanas J. 
i Antanaitis $30, tai labai stam- 
į bi ir graži auka paramai Lic- 
I tuvos vaikučių. Po $5 aukavo: 
' Petras Zarkauskas ir Jonas 
i Krapavickas. $3 aukavo EI. 
' Salemonienė.

Po $2 aukavo: Frank Ap- 
I sega, Charles Krapavickas ir 
j J. Ii. šileikiai.

Kiek pirmiau po $5 auka
vo: A. ir J. Stukai, A. ir V. 

j Kaulakiai, už aukas nupirko- 
į me vaikučiams naujų drabužė- 
| lių. Jau baigiame sutaisyti dė- 
I žutę persiuntimui. E. Krapa
vickienė aukavo šešias poras 
naujų kojinių, dėžutę muilo ir 
tris berniukams siūtukus. Var- 

i de Lietuvos žmonių, nuo karo 
I nukentėjusių, visiems ir visoms 
tariu širdingai ačiū už aukas.

Tai dar vienas gražus ir pa- 
! girtinas darbas mūsų koloni
jos lietuvių atliktas, kuriuomi 
galima pasididžiuti. Ir kaip 

i būtų gražu ir smagu, kad vi- 
į si musų kolonijos lietuviai, 
Į ypatingai darbo žmones, galė
tume glaudžiai ir vieningai 
dirbti Lietuvos žmonių pagal
bai ir bendrai karo pergalei. 
Gerbiamieji, pamąstykite mi
nutę ar gi nebūtų taip geriau, 
kada visi dirbtume dėl laimin
gos ateities? Nekalusykite tų, 
kurie nori pakenkti Lietuvos 
žmonių pagalbai, karo laimė
jimui ir ardyti Jungtinių Tau
tų vienybę, be kurios negali
mas karo laimėjimas.

A. Apšegienė.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 
LYNN, MASS.

Lietuvai Pagalbos Komitetas, vie
tinis skyrius, rengia svarbias pra
kalbas. Įvyks kovo 28 d., 7 v. v., 
Liet, salėje, 25 Camden St. Visi vie
tiniai ir iš apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Kalbės Vilnies re- 
raktorius, V. Andrulis, iš Chicago, 

Ill. (72-73)

Scranton, Pa.
Kovo 18 d. čia atsibuvo 

prakalbos, surengtos per Lit. 
Drg. XII' apskritį. Kalbėtojas 
buvo drg. V. Andrulis iš Chi
cago, 111., Vilnies redaktorius. 
Kadangi gavėnios laikas, tai 
nebuvo tikėtasi daug publi
kos, bet pasirodė visai kitaip.

Publikos buvo daug ir vi
sokių pakraipų, neskaitant 

| tuos, kurie prakalbų niekad 
I neapleidžia, čia prisirinko ir 
j katalikų, kaip nuo tautiškos, 
taip ir nuo Rymiškos parapi
jos, kurie labai nuoširdžiai 

i klausėsi.
Draugas Andrulis labai gra- 

, žiai paaiškino apie karo veiks- 
' mus ir nurodė, kaip reikalinga 
Į dabar šelpti per barbarus vo-| 
kiečius nuteriotus Lietuvos gy
ventojus, o ypatingai vaiku
čius.

Pirm. P. Šlekaitis paprašė 
aukų ir paaiškino, kad paden
gus prakalbų lėšas likusieji 
pinigai bus pasiųsti Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui, 
kuris rūpinasi pasiuntimu do
vanėlių lietuvos vaikučiams. 
Į jo prašymą publika gražiai 
atsiliepė ir aukų tapo surinkta 
$21.15. Atėmus prakalbų iš
laidas $9.60 ir persiuntimo 
lėšas liko dėl Lietuvos vaiku
čių $11.47.

Aukavo sekančios ypatos:
Po $1: P. Kruchas, L. ir M. 

Truikiai, EI. Glušauckas (new- 
arkietė), P. ir I). Šlekaičiai, E. 
Geležauckienė, M. Vinckas, V. 
Miknevičius, VI. ir A. Mede
liai, G. Zaremba, J. Aržuolai- 
tis, liet, vyskupas, A. Valec
kas ir I. Klevinckas.

Po 50c: J. Grinevičius, R. 
Jenuašitis, J. Navickas, K. Je- 
nušaitis, Juozapaitienė, Vaiš
noras, N. N., P. Pėstinikas, J. 
Klevinckienė, I). Elinckienė, J. 
Gluoksnis ir P. Astrauckas.

J. Petrauckas 30c?
Po 25c: J. Biliukevičius, 

Harry Lubinas, S. Liukinevi- 
čius, J. Proleikienė, M. Kups
tienė ir Samuolis, J. Bardauc- 
kas davė 10c. Nepažymėta, 
kas aukavo smulkių 25c.

Aukų rinkėjai buvo I. Kle
vinckas ir Frances Fabijonu- 
kė. T. D.

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirties  —„ 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos  —» 15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes ....... 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

be kito pagclbos .. ;............... 35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

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

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

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų.....  $1.00

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

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

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

Mostis nuo bile kokio niežulio skaudulio, 
rožes įsikirtimų, apdegintų ir vėžio $2.25.

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

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų $1.25.

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

M. ŽUKAITIS 
334 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

PIRKITE KARO BONUS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MUMS REIKIA 15 
PATYRUSIŲ MECHANIKŲ

Naujam DeSoto Plymouth Service Station, 
Woodside, L. I.

GERA ALGA IR PUIKIAUSIOS DARBO 
SĄLYGOS.

Graži proga pakilimam.
L. I. MOTORS INC. 

59-15 37TH A VE., WOODSIDE, L. I.
HAVEMEYER 9-8584 

_____________________________________________ (79)

MEDŽIO KILNOTOJAI
BŪTINAS DARBAS

Daug Viršlaikių 
CHARLES F. FISCHER & CO.

J 380 RANDALL AVE.
(Kampas Hunts Point Ave.)

BRONX, N. Y. 
_____________________________________________ (79)

REIKIA AUTO MECHANIKŲ
NAUJAM FORD -DEALERIUI 

Pradėdami biznį siūlo aukštas algas.. 
Puikiausia proga. 

Šaukite
HASBROUCK HEIGHTS 8-0650 I

Dienos Laike
ar RUTHERFORD 2-4717 po 6 P.M.

(75) ,.......   ■..■■■!■ I .... ■■■■■... I ......... (

MECHANIKAI ■
Patyrę prie Mack Trokų 

GERA ALGA 
Nuolatinis darbas dabar ir Po Karo

Reikia turėti paliudijimą.
Šaukite ar rašykite

Cirillo Bros.
Coal & Fuel Corp.

1327 — 38th St., Brooklyn.
(71)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST
(79)

BERNIUKAI |
Išsiuntimam ir Pasiuntiniai

DALIAI IR PILNAM LAIKO 
5Oc Į VALANDĄ 
Nuolatinis Darbas

IRVING MOSER CO.
Ill—5TH AVE. 

9 

,(73)

OFISO IR IŠSIUNTIMO RAŠTININKAS 
Daugmeninė groserių įstaiga.

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

(74)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ŠNIŪRŲ DARBININKAI 
MOKINIAI 

ABELNAI PAGELBININKAI
Daug viršlaikių 

jei pageidaujama 
BŪTINAS DARBAS

NUOLATINIS DARBAS 
ADAMS CONTRACTING 

ENTERPRISES
113 NORTH 3RD ST. 

BROOKLYN.
 (77)

I
1O% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER I

BUY WAR BONDS

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Ligų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
Mosčių*ir Įsitčmykite nuo Kokių 

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

Kaina—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo, šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

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

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

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

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

Vietiniam—63 Putnam St.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR BERNIUKAI
Lengvam fabriko darbui 

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės

STANDARD DRUG CO.
240 CENTRAL AVE.

NEWARK, N. J. 
_____________________________________________(73)

REIKIA 2 BERNIUKŲ
Pagelbėjimui Išsiuntimų

Raštininkams
40 VAL. SAVAITĖ, 5 DIENOS 

$29 PRADŽIAI 
Daug Viršlaikių

HARRY GLEMBY, INC.
215 — 4TH AVE. (8-TOS LUBOS) 

At ydai Mr. Boxer
 (7 S)

SIUVĖJAI
40 VALANDŲ—5 DIENŲ 

SAVAITĖ

SEZONINIS DARBAS
Kreipkitės į

EMPLOYMENT OFFICE

Bloomingdale’s
60th St. & Lexington Avenue

NEW YORK CITY
(76)

VIRTUVES DARBININKAI ahclnam darbui 
ligoninėje. Apmokamos vakacijos, linksmos 
aplinkybės. Duodamas valgis ir Uniformai.

Gyvenimas ant vietos ar kitur.
404 HART ST., BROOKLYN

<77)

APVALYTOJAI 
atlikimui abelno valymo fabriko.

PUIKIAUSIA ALGA 
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas. 

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.
(76)

FREIGHT HANDLERS 
FULL TIME 

Night Work
Must be experienced at 

TRUCK PLATFORM WORK 
Union Wage Scale.

WMC RULES APPLY.
BILKAYS EXPRESS CO.

295 MT. PLEASANT AVE. 
NEWARK, N. J.

HUMBOLDT 2-0200.
(76)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(77)

PEčKURIAI 
LAISNIUOTI 
MĖSININKAI

IR MĖSININKŲ PAGELBININKAI 
MEITĖLIŲ SKERDYTOJAI 

NUOLATINIS DARBAS 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

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

North Bergen, N. J.
(73)

REIKIA VYRŲ 
GYVYBINIS KARO DARBAS. 

PAGELBININKAI, MECHANIKAI, 
ALUMINUM WELDERS. 

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

darbas. Patogi vieta. Prisilaikoma WMC 
taisyklių.

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

______________________________________ (73)

FABRIKO 
DARBININKAI

• 5 DIENOS, 40 VALANDŲ 
$30

227 EAST 45TH ST., 
(7-tos Lubos)

(74)

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY

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

BROOKLYN, N. Y. 
(73)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖ
Singer Sewing Mašinų

NUOLATINIS DARBAS
6 DIENOS—$35

STANDARD CELLULOSE & 
NOVELTY CO.

476 BROOME ST. (5-tos Lubos)

RAŠTININKES
5 dienos. Puikiausia proga. Linksmos darbo 
sąlygos. Nuolatinis darbas. Pokarinė proga.

WATKINS 9-1’00.
(75)

MAŠINŲ OPERATORĖS
Lengvas prie siuvamų mašinų 

darbas.
L. KLEMPNER & CO.

219 VARET STREET 
BROOKLYN.

t <75)

TYPIST
Didelė downtown insurance agency. 

POKARINIS DARBAS.
Proga pakilimui.

THOMAS J. HOGAN, INC.
130 WILLIAM ST., N. Y. C.

' (74)

RAŠTININKĖS
TYPISTS

Reikalingos Insurance Kompanijai
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

SĄLYGOM
Kreipkitės

107 WILLIAM ST.
29-TOS LUBOS.

>______________________________________________ęro

REIKIA OPERATORIŲ
PATYRUSIOS
Sekšin Darbas

Uždirba $45 į Savaitę ir Viršaus 
Už 35 Valandas.

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
JAMAICA SHIRT

172-12 Jamaica Ave., Jamaica, L. I.
(78) —

OPERATORĖS
i Prie suknelių ir blouzių. sekšin darbas ar 
' viso drabužio; nuo savaičių ar nuo kavalkų. 
! Nuolat visų motų, gera alga. Prisilaikoma 

WMC taisyklių.
I SEVENTH AVENUE SPORTSWEAR. INC.,
i 1160 EAST GRAND ST.. ELIZABETH. N. J. 

ELIZABETH .3-9881.
(76)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Ofiso Darbininkės 
Filing Darbininkės 

Typists
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės
A. N. NELSON, INC.

870 HAMILTON AVE.
(kainp. Court St.) 

BROOKLYN.
CUMBERLAND 6-3860

(77)

PAGELBINE KNYGVEDE
NUOLATINIS DARBAS 

Pastovi Kompanija 
Randasi Bay Ridge

SKAMBINKITE 
STERLING 8-1600 

Mr. Sand 
_______________________________________£73) 

VIRTUVftS DARBINlNKftS ahclnam darbui 
ligoninėje. Apmokamos vakacijos, Fnkamos 
aplinkybės. Duodama valgis ir Uniformos. 

Gyvenimas ant vietos ar kitur.
404 HART ST., BROOKLYN

(77)

SLAUGIŲ
PAGELBININKĖS

Atvažiavimas iš New York Miesto viena 
valanda Long Island Gelžkeliu.

Telefonuokite AMITYVILLE 1700 
Telefonuokite mūsų kaštu.

BRUNSWICK HOME, 
AMITYVILLE, L. L

(7.3) . —————
TYPIST—BILLERS 

Daugmeninė groserių įstaiga.
i 5 dienų savaitė. Gera Alga. Pageidaujama 

brooklyniečių merginų.
JOHN SEXTON & CO., 
CUMBERLAND 6-6080 

 (74)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI

KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.

HOLMESBURG 
PHILADELPHIA, PA.

MOTERYS
WARDU APTARNAVIMO 

PAREIGOM 
LIGONINĖJE

Kreti kitės 
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
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Šeštas puslapis Laisvi—Liberty, Lithuanian Daily

NewWto^Mife7lni(n
Jugoslavai Gausiai Re- Brooklyne Dar Neišpildem

mia Savo Gimtojo 
Krašto Žmones

Raud. Kryžini Kvotos

New Yorko jugoslavai per-i 
eitą sekmadienį turėjo savo' 
koncertą Manhattan Center,! 
New Yorke. Koncerte - balių-i rinktų 
je sutraukta 2,200 publikos.! Brooklynui dai 
Toji publika sudėjo $4,920 vo 
Jugoslavijos vaikučių paramai. 
Programa susidėjo iš Jugo
slavijos partizanų ir daugelio 
tautu liaudies dainų. Koncer
tas surengta paminėjimui 1 
metų sukakties Jugoslavijos 
liaudies kovos prieš hitleriz- 
mą.

Jūrininkai Jugoslavijos 
vų, esančių J. V. poliuose, 
siuntė savo gimtojo krašto 
ramai $16,956.

Didysis < Brooklynas dar vis 
neužbaigėm savo kvotos Rau
donajam Kryžiui. Pereitą pir
madienį, priešpaskutinę su

auki! sunešim© dieną, 
r gerokai stoka- 

iki užbaigimo kvotos.
Net garsusis 85-tas Prec i lik

tas, kuriame tas “medis augo” 
(autorės veikalo “A Tree 
Grows in Brooklyn” gimtinėj) 
dar vis trūko keliolikos nuo-i 
šimčių.

Trečiadienis, Kovo 28, 1945

at- 
pa-

Specialis Susirinkimas

Lietuviai Taipgi Dar 
Neužbaigėm

Kas liečia mus, lietuvius, 
pastarojo preci rikto pasiseki
mas labai apeina ir mums. 85- 
me randasi dvi žymios lietuvių 
įstaigos — Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas ii' dienraštis 
Laisvė su keliolika tose įstai
gose patalpas turinčių draugi
jų ir kuopų, čionai, ypatingai 
to precinkto 8-toj srityje, kuri 
ribojasi Union Ave. ir Leo
nard, Grand ir Meserole, at- 
sidėdama ant mūsų, kadangi 
mes čia stipriausi.

Toje lietuvių tvirtumoje iki 
pereito pirmadienio, kaip ra-

Visų Brooklyn© ir. apylinkės
LPT Komiteto narių susirinki-! 
mas įvyks šio ketvirtadienio i 
vakare, Laisvės salėje. Būtinai! 
visi nariai dalyvaukite, nes! 
bus labai svarbių tarimų.

Komitetas savo dienotvar-'
kyje turės apkalbėti:

• . nnm1 pcivuu pu ivmw, n.ciip
,..k,APJ!..“±Tą2e.LP:yR|portavo Mr. James Karp,

i so Williamsburg© vajaus
! dejas, buvo sukelta apie pus- 
I šešto šimto dolerių. Kvota yra 

del|$750. Trūko arti $200.

Prašo Užbaigti 
Vajaus vedėjai prašė

i pagal geriausią

konferenciją 27 d. gegužės.
2. Apie šaukiamą konferen-j 

ciją visų Brooklyn© ii- apylin-į 
kės lietuvių organizacijų, 
praplėtimo LPTK darbo.

LPTK Brooklyn© Skyr.Į 
Pirm., J. W. TamsOnas.

Laisvės Bazaro Reikalai
Nors bazaras praėjo, vis-; 

vien gauname aukų nuo as-' 
menų, kurie aukoja bazaro iž-' 
dan. Jonas Ragauskas, Shel-i 
ton, Conn., prisiuntė $2.50.

Laike bazaro, Jonas Lazaus
kas, savininkas užeigos, po, 
337 St. Nicholas Ave., Ridge-i 
woode, dovanojo tris bonkasj 
vyno.

Tariame virš minėtiem prie- 
teliams ačiū!

Laisvės Adm-cija. '

Susilaukė Sūnaus
Mary ir Jack Stukas perei-1 

tą šeštadienį, kovo 2 1-tą susi-1 
laukė sūneli©. Jam vardą da
vė B©bby. Sūnelis stiprus, di
delis, net©li 8 svarų. Stukieno 
su savo Bobby, po sunkios ke
lionės, ilsisi Brooklyn Hospital, 
Ashland PI. ir DeKalb Ave. 
Gydytojai tikrina, jog abiejų 
sveikata geroje padėtyje. Stu
kas, žinomasis muzikantas, la
bai linksmas, susilaukęs sau 
pagelbininko.

Lankymo valandos antra
dieniais ir penktadieniais nuo 
7-8 vakaro. Sekmadieniais ir 
trečiadieniais nuo 3-4 po piet.

Stukai yra Laisvės skaityto
jai ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariai — jisai 1- 
mos, o jinai 81-mos, 'moterų 
kuopos. Tad visi džiaugiamės, 
kad mūsų šeima didėja. Linki
me dd. Stukams laimingai iš
auklėti sūnelį. D-ė. Į

Eksplozija Užmušė 
Lango Valytoją

Tarsi, kad dar negana bū
tų pavojaus langvaliui pačiam 
iškristi, ištikus bildinge eks
plozija numetė Daniel Doher
ty nuo 7-to aukšto su visu va
lomu langu. Jį ant vietos už
mušė.

Doherty valė langus Domi
nion Food Products, Ine., ša- 
poje, 148 Chambers St., New 
Yorke. Jį su langu išnešė mir- 
tin trūkęs syrupo traukimui 
25 galionų talpos kubilas. 
Eksplozija dar išnešė ir stogi
nį stiklą, bet du šapos darbi
ninkai spėję iš kambario pa
bėgti išgirdus kubilo šnypšti
mą pirm eskplozijos.

vi-
ve-

Jūrininkai Stoja Už 
Kooperaciją Industri 

joj ir Po Karo
darbuoti per šią savaitę. Rin-i 
kėjai prašomi dar padirbėti, i 
kad gauti kožną dar galim;) i Nacionalės Tarybos 
gauti dolerį ir centą. Raudona-į 
jam Kryžini visi 
gi.

Kurio dar nori paaukoti, i 
prašomi tai padaryti šią savai-j 
tę, kad su užbaiga mėnesio ir' 
vajaus užbaigtume ir kvotą.! 
Aukas galite priduoti Laisves!

i raštinėj, Pil. Kliube ir per rin-s 
j k ėjus.

Aukų Rinkėjų Atydai
Visi dirbantieji aukų rinki-! 

me prašomi sunešti paskutines! 
aukas ir likusias medžiagas ji 
85-to Precinkto mobilizacijos 
punktą, 239 Graham Ave., 
ateinančio pirmadienio vakaro 
8 vai., balandžio (April) 2-rą. 
Negalintieji pribūti tą vakarą, 
iš anksto priduokite tam, 
paėmėt medžiagą.

iš ko

N.

Nacionalės Jūrininkų Unijos 
į pusmeti- 

i nėj konferencijoj’, įvykusioj 
l pereitą savaitę, New Yorke, 
i buvo svarstyta jūrininkų sku
būs tuojautiniai reikalai. Ne
pamiršta pažvelgti ir ateitin, 
į pokarinį laikotarpį.

Taryba pasisakė griežtai iki 
galo kooperuoti su vyriausybe 
i)’ laivų savininkais už greitą į 
pristatymą karo frontams 
reikmenų. Pasižadėjo pristati
nėti reikmenis į visus frontus, 
nežiūrint aukų. Ir kooperuoti 
su savininkais po karo, jeigu 
jie parodys tikrą pasiryžimą 
kooperuoti su darbininkais.

Pačių jūrininkų gerovei nu-Į 
tarta po senovei griežtai pri-l 
žiūrėti, kad -jūrininkai būtų 
paaukštinami ir jų algos ati
tinkamai pakeliamos pagal iš
tarnautą laiką ir atliekamo 
darbo specialybę. Nutarė plės
ti narių, lavinimą su tikslu 
daugiau narių paruošti vado-

i unijoj. Politinei veiklai 
tu r-

Į ir ASPCA ekspertams. Tačiau j 
pereitą pirmadienį kalaitę su-į 
gavo p ei išsėdėjimo jos laukti į 
per 5 dienas. Pirma užduotis! 
buvo jos buveinę surasti. Pa
galiau surasta, kad jinai apsi-l 
gyvenus oloje, kur žmogus ne- Į 
gali dalįsti. Kad jinai jau tu
rinti du šuniukus. Tie durne
liai išvilioti su mėsa. Ir jai 
pametė mėsos, bet jos nepri-! 
gavo. Bandė iš olos ištraukti' 
su kilpa, bet kalaitė virvę per- i 
kando. Tik prie plačiojo olos! 
galo užkūrus ugnį ją išbaidė iš! 
olos pro siaurąjį galą ir ten 
spėjo užnerti kilpą.

Kalaitė mitusi pasigauna 
mais darže laukiniais paukš' 
čiais ir voverėmis.

Darbo Partija Peticijomis Parems 
Svarbius Talkininkų Tarimus

Darbo Partijos vakstijinė 
raštinė, New Yorke, skelbia, 
kad jinai pradeda parašų rin
kimo vajų parėmimui Brotton

Paukštiena Išbėgus į 
Juodąjį Turgų

Woods ir Dumbarton Oaks 
konferencijų tarimų. Tų tari
mų priešai sakosi atstovaują 
minių nuomonę, kada jie no
ri pastoti kelią tų tarimų pra- 

į vedimui. Darbiečiai 
• parašais Įrodys, ko 
I ri.

Peticijos bus
Jungtinių Valstijų

žmonių 
žmonės no-

adresuotos 
Kongresui.

Pelnagrobystė mūsų krašte; Siekiama surinkti milioną pa-
1 visuomet buvo artimai surišta rašų. Vajų oficialiai pradės 
su šventėmis, nes tai geriausia balandžio 6-tą, Riverside Pla- 

■ proga pasipelnyti. Bet šiais į za viešbutyje, mitinge pagar- 
laikais, kada šio ir to stoka, i bai kongresmano Sol Bloom.

i viskas bandoma pateisinti sto
ka produktų ir šventėmis.

Šiomis dienomis New Yor- 
į ko turgaviečių komisionierius 
i ir Kainų Administracija apsi-i

Yonkers miesto vedėjui Ro-' paukštiena beveik j

bert Craig Montgomery pra-!v’s’^a’ dingo iš turgaus, 
nešta, kad jis pravaromas iš; —Kas atsitiko? — klausinė

Yonkers Pravaro Savo! 
Gaspadorių

Armijos Dienos Paradas i vybei 
 i paskyrė $75,000. Unijos

Galutinai nustatyta, 
Armijos Dienos paradas 
Yorke įvyks balandžio 
šeštadienį. Prasidės 1:15 po; 
piet — giedra ar lietus, sako j 
rengėjai. Maršuos Fifth Ave. ■ 
nuo 95th iki 62nd St. Tėmy-j 
tojų pastolį įrengs prie 67th i 
St. '

kad itas s’e^§s $1,760,783 gale per- 
New eitų metų.
7-tą,! ~

! Su Dūmais Išrūkė Šunį
Iš Laukinio Buto

! tarnybos. Taip nutarus Miesto j.ia žmonės. 
Tarybos didžiuma. Priežastis: 
gal bus įdomi, kad spaudoje 
neskelbiama. Jis tik pereito 
gruodžio 8-tą buvęs paimtas 
toms pareigoms, su $17,000 
algos metams. Pravaromasis 
reikalausiąs išsiaiškinimo ir ta 
proga pasilieka dar trim de
šimtim dienų suspenduotu ve
dėju, su pilna alga suspendavi
mo laiku.

Visgi įdomi procedūra, 
niau būtų vedėjas išvaikęs

I rybą. O užtikrinimas, kad 
! rybos negalėtų gerų gaspado
rių prašalinti, randasi įmonių 
rankose. Visi privalo būti rin
kėjais, visi turi žinoti, ką ren
ka.

Sol Bloom. 
Jisai buvo išrinktas iš Man
hattan 20-to kongresinio dis- 
trikto su darbiečių parama.

Kongresmanas Bloom yra 
pirmininku Kongresinio Už
sienių Reikalams Komiteto ir 
Amerikos delegatas Jungtinių 

i Tautų Konferencijoj, įvyksian
čioje San Francisco.

— pradėjo —

ta- 
ta-

—Kas atsitiko? • 
klausinėti vyriausybė.

Prekybininkai tik patrau-! 
ko pečiais ir atsako — nėra.

Vienok visi žino, kad nami
niai paukščiai iš gardų neiš
skrenda, 
gintų ir 
j ieškoti, 
turgaus 
kiek tik

Kainų
dėjo padaryti plačią ablavą ir 
surastus paukščius išparduoti 
normališkomis kainomis.

žino, kad yra užau- 
parduodamų. Pradėjo 
Atrado, jog juodojo ! 
kainomis gali gauti,;i 
nori.
Administracija paža-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
Juozas Zeidat

Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

visus 
pasi-

Lie. by Board of HealthEV. 4-7345

Liūdnomis valandomis magiškieji mylimo vyro žo
džiai, pasakyti išvykstant, “Wait for Me,” suteikia jai 
pajėgos laukti. Paveiksle matome Valentiną Serovą vai
dinančią Lisą naujoj Sovietu filmoje ‘‘Wait for Me, 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Paklydusi ar gal tiksliai 
bėgusi nuo kokių nelemtų 
vininkų kalaitė buvo apsigyve
nusi laukinės gyvenimu Bronx 
Botaniškame Darže. Kai ka
da ji piktai užpuldavusi dar-
* * I* •žo lankytojus, bot atėję jieš-

: koti, jos nerasdavo. Taip ji iš-
I gyvenusi per pusmeti. Peri
I žiema ten mažai ^kas vaikščio-I
Į jo ir kalaitę buvo pamiršę. Pa- 
i vasarį, pradėjus žmonėms dar- 
i žą lankyti, Parkų Departmen- 
| tą vėl pradėjo pasiekti skun
dai, o tas skundus perdavė tų į 
gyvuliukų globos draugijai.

lengva problema buvus

pa
ša-

Pereitą pirmadieni į New 
Yorko miestą atvežta milionas 
svarų gyvų paukščių. Bus 
miestiečių pietums šventėmis, 
jeigu juodasis turgus kur pa
slėpęs nesupūdys.

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)

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

‘ i

282 UNION AVE.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

EXTERMINATING

416 So. 5th' Street

COMPANY

Brooklyn, N. Y.

Specializuojamos naikinimu brudo ir 
mumis dėl vargų nuo 

Skysčius parduodame ir
IŠNAIKINAME 

ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį brudą.

pelių. Pasimatykite su 
blakių.

mažais kiekiais.
APTARNAUJAME

NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS

NAMUS
Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 

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

Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsaindo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Fotografas

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
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 5-6101

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

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

Notice is hereby given that I. 
Lefkowitz & Sons, Inc., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Blossom” with the Secretary 

I of State of New York, to be used 
on food products, namely, beverage 

(65-82)syrups.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VALANDOS:

SHOP
Savininkas
Kalnios
Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 

BROOKLYN •» N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

1

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-0508

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Glviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
►◄□H

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-869$

$

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Jules, Jurgensen.

. $3171

Persodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

TERI-TtflN RYTHM...174.w^ Pr.cuio.
movement Smartly ityUcI yellow

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
TeL Sfc. 2-2178

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.




