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Po ‘‘Misijos.”
Ištisos Fašistų Šeimos.
Pasisaugokit.
“Baltuoja Burės Tolumoj.”

Rašo R. MIZARA

Tai jau ir po fašistu “mi
sijos” Washingtone!

Darbo Žmoniy
Dienraštis •

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Šios misijos proga, lietuviš- 
kieji hitlerininkai tikėjosi ga-. 
lesią gerokai padrumsti vande- NO. 75 
nį ir pasigauti vieną kitą žu
vytę. Vargiai jiems tas pavy
ko.

Tik kur ne kur angliškoje 
spaudoje pasirodė trumpa ži
nelė, kad tokia “misija” buvo. 
Rimtoji New Yorko spauda; 
beveik nieko apie ją nerašė.

Suvažiavę, smetonininkai 
“pasirodavojo” ir išsiskirstė, 
išeikvoję tūkstančius dolerių, 
kuriuos tamsūs žmoneliai su- tarusi jOŠ 
dėjo aukomis “Lietuvai gel
bėti !”

Važiavo ten ištisos lietuviš
kų smetonininkų šeimos. Pa
vyzdys: Trys Yčaitės (Bra
zilijoje mirusiojo fašisto Mar
tyno Yčo dukterys), jų motina 
Yčienė (dabar ponia žiurie- 
nė), na, ir pats p. žiuris.

Penki šeimoje, — penki “mi
sijoje” !

Ten buvo visa u/troškusiojo 
Smetonos šeima ir giminės, ten 
buvo kitos ištisos šeimos, at
vykusios Amerikon su Hitle
rio palaiminimu po to, kai Lie
tuvos liaudis nuvertė fašizmą 
ir pąti pradėjo savo krašto rei
kalus tvarkyti!

Suvykę Washingtonan, sme- 
tonininkai, su Julium Smetonu- 
ku priešakyje, reiškė vilties, 
kad Jungtinės Valstijos, po 
karo su hitlerine Vokietija, 
pradės kariauti prieš Tarybų 
Sąjungą už pastarosios sudras
kymą, už grąžinimą Lietuvon 
smetoninio režimo su “krown-. j 
princu” priešakyje!... Tikri 
i di jotai!

Tokia buvo toji lietuviškų 
hitlerininkų misija!
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Baud. Armija Paėmė Gdynią 
Ir Dancigo Dalį; Suėmė 

9,000 Nacių, Daug Ginklų
Maskva. — Antroji Bal- 

armija šturmu 
paėmė Gdynios miestą, di
delį uostą, laivyno ir armi
jos , bazę. Kautynėse dėl 
Gdynios sovietiniai kariai 
suėmė 9,000 vokiečių karei
vių ir oficierių ir pagrobė 
daug karinių reikmenų.

Tuo pačiu laiku raudon
armiečiai per atkaklius mū
šius atėmė iš vokiečių va
karinę Dancigo uostamies
čio dalį ir valė priešus iš 
kitos miesto dalies, esančios 
Holm saloje.

Į pietų vakarus nuo Ka
raliaučiaus, Trečioji Balta
rusijos armija naikino su
pliektus vokiečių kariuome
nės likučius Kahlholzo išky
šulyje. Per kautynes šioje 
srityje sovietiniai kariai 
kovo 27 d. pagrobė 222 na
cių patrankas, 223 mino-

svaidžius, 430 kulkosvai
džių, 22 šarvuotus trokus, 
35 radijo duotu vus ir 1,500 
automobilių.

Pietinėje Baltijos Jūros 
dalyje Sovietų lakūnai nu
skandino ties Dancigu pen
kis vokiečių transporto lai
vus vieną žibalinį laivą ir 
tris priešų • sargybos laivu- 
kus.

Raudonieji lakūnai bom
bardavo Piliavos uostą, Ka
raliaučiaus srityje, ir Hel 
uostą, pietiniai - rytiniame 
gale siauro, ilgo iškyšulio į 
žiemių rytus nuo Gdynios. 
Abiejuose uostuose buvo 
užkurta dideli gaisrai ir 
smarkūs sprogimai.

London. — Girdėta, kad 
Hitleris po keleto dienų sa
kysiąs svarbią kalbą.

AMERIKONAI TRIUŠKINA Jankiai Žygiuoja per Ruhr;
JAPONUS JŪROJE IR 
KETURIOSE SALOSE

Guam, kovo 29. — Ame
rikos karo laivai ir lėktuvų 
bombos ir torpedos triuški
no Japonijos submarinų gū- 
štas, sužalojo 18 priešų lai
vų ir sunaikino 38 japonų 
lėktuvus keturiose Japoni
jos Ryukyu salose. Jau sep
tinta diena kai Jungtinių 
Valstijų kariniai laivai ir 
lėktuvai pleškina japonų 
patrankų lizdus, orlaivių

kareivi-aikštes, sandėlius, 
nes ir kitus įrengimus salo
se Okinawa, Amami, Toku- 
ni ir Rikai, Ryukyu salyne.

Japonų radijas sakė, kad 
didieji Amerikos bombane- 
šiai vėl puolė Japonijos sa
las Kyushu ir Honshu. Ja
ponai taip pat kartojo, kad 
verdą mūšiai prieš įsiver
žusius amerikiečius Okina
wa saloje.

SOVIETAI MARŠVOJA Iš 
VENGRIJOS Į AUSTRIJĄ;

PAĖMĖ DAR 200 VIETOVIŲ

Veržiasi Linkui Hanoverio
Apsupo Mannheim Miestą

Minkštųjų Angliaka
syklų Mainieriai Bal- 

| šuo ja Streikuoti
- • j Washington. — Valdžios 
buvo prižiūrimuose minkštųjų

— į angliakasyklų m a i nierių 
” Jį (balsavimuose paduota pen-

Prieš tūlą laiką lietuviškoje 
fašistinėje spaudoje 
spausdinamas “veikalas” 
“Kaip Jie Mus Sušaudė, 
parašė tūlas “pulk. Jonas Po- kis kartus tiek balsų už 
truitis,” kurį bolševikai buvo i streiką, kaip prieš jį. Jung. 
išvežę į Tarybų Sąjungą ir' Mainierių Unijos pirminin-

P° to Petruitis ^as john L. Lewis ir jo pa
dėjėjai iš anksto ragino an
gliakasius balsuoti už strei-

ten sušaudė.
grįžo “laisvon” vokiečių oku
puotoji Lietuvon ir ten parašė 
savo “veikalą.”
■ Vos spėjęs “veikalą” para
šyti, Petruitis gavo galą (jei 
išviso jis yra kada nors gyve
nęs), o vokiečiai jo “veikalą” 
išleido knygos formoje hitleri
nės propagandos sumetimais.

Lietuviškieji fašistai kalba
mąjį “veikalą” ne tik persi-! 
spausdino savo laikraščių skil
tyse, bet išvertė ir į anglų kal
bą, pavadindami “Lithuania 
Under the Sickle and Ham
mer”! ir dabar siuntinėja žmo
nėms laiškus, siūlydami knygą 
pirkti!

Kas tą “veikalą” pirks, tas,, 
aišku, prišidės ne tik su dole-i 
riu lietuviškiems fašistams» pa-j ^faugias “““Cech“ lovakij^ 
remti, bet ir prie skleidimo , ,, i zn Av, i v v. „ . A , (miestas, Moravska Ostrava,slykscios nacių propagandos -
Amerikoje. Š1 tarpkalnes spraga yra

Reikia pasisaugoti! vartai į Čechoslovakijos so-
* * * [stamiesti Pragą ir į Austri-

Kadaise mes žadėjome skai- j°s sostinę Vieną. t 
tytojui pateikti įdomią ilgoką ' . ------------- ------
apysaką. ’Dabar ją pradėjome' Sovietai pasiekė 
spausdinti Laišvėje, — “Bal- upę Čechoslovakijoj. 
tuoj a Burės Tolumoje.” -------------------------------- ;—

Veikalas liečia 1905 metų! 
.žmonių sąjūdį Odessoje. Apy-!

Kai kuriose paskirose 
vietose mainieriai jau nėjo 
darban.

Nežiūrint nubalsavimo, 
unijos vadai galėtų atidėti p 
formalį streiko šaukimą.

Sovietų Kariuomenė prie 
Moravijos Spragos

Berlynas pranešė, kad 
Sovietų tankai ir artilerija 
išdaužė nacių apsitvirtini- 

;mus ties Moravijos spraga, 
; kurioje stovi trečias di

Nitra

IŠVADAVO 7,000 
VOKIEČIU IŠ 
NACIU URVO

Wehofen, Vokietija. —Čia 
atvykę amerikiečiai išvada
vo 7,000 vokiečių, vyrų, mo
terų ir vaikų, kuriuos na- 
cia laikė požeminiame ur
ve, girdi, kad jus pačius ap
saugot' nuo talkininkų oro 
bombų ir kad nesipainiotu
mėte ant vieškelių, kuriais 
turi vokiečių armija mar- 
šuoti.

Nacių kareiviai pašovė 
kelis vokiečius, kurie mėgi
no išeit iš to ankšto purvi
no urvo. Urve visi tie žmo
nės badavo.

London, kovo 29. — Ant
roji ir Trečioji Ukrainos 
armijos, maršalų Malinovs- 
kio ir Tolbuchino komando
je, per dieną nubloškė hit
lerininkus šiaurvakarinėje 
Vengrijoje iki 17 mylių at
gal visu 120 mylių ilgio 
frontu; užėmė beveik 200 
miestų, miestelių, geležinke
lių stočių ir kitų'gyvenamų 
vietų ir suėmė 1,500 vokie
čių.

Raudo narmiečiai, žy
giuodami į vakarus, linkui 
Austrijos, prasiveržė per 
Raba upę ir paėmė Csorna 
miestą, geležinkelių ir 
plentų mazgą, 10 mylių nuo 
Austrijos rubežiaus ir 47 
mylios nuo Vienos, Austri
jos sostamiesčio.

Sovietų kariuomenė taip 
pat užėmė Sarvarą, tvir- 
tovišką miestą, geležinkelių 
ir vieškelių centrą, kelioli
ka mylių nuo Austrijos sie

nos; atėmė iš hitlerininkų 
stambų Gyoer miestą, pen
kių geležinkelių ir daugelio 
plentų mazgą; išmušė vo
kiečius iš svarbaus Koma- 
rom miesto, stovinčio pie
tinėje Dunojaus pakrantė
je, priešais Čechoslovakijos 
miesto Komarno, kuris yra 
šiaurinėje Dunojaus pa
krantėje.

Per čechoslovakų Komar
no eina geležinkeliai ir 
plentai į vadinamąją Brati
slavos spragą. Tai 16 mylių 
lygumos spraga Dunojaus 
klonyje tarp Čechoslovaki
jos didmiesčio Bratislavos 
ir jos apylinkės kalnų, žie
minėje Dunojaus pakrantė
je, ir Neusiedler ežero ir 
artimų jam kalnų, pietinėje 
Dunojaus pusėje. Tuo būdu 
Bratislavos spraga yra na- 
tūralis kelias iš Vengrijos 
ir Čechoslovakijos į Austri
ją ir jos sostinę Vieną.

Paryžius, kovo 29. — Pi r- pietinėje fronto dalyje, vi- 
moji ir Trečioji amerikiečių jsai apsupo didelį Mannhei- 
armijos susijungė giliai vi- mą miestą, vieną iš svar- 
durinėje Vokietijoje. Ame- biausių cheminės pramonės 
rikos kariuomenė prasiver- centrų Vokietijoje, 
žė per Ruhr šiaurinę sritį 
ir maršuoja linkui Hanove
rio, didžio pramonės cent-! 
ro, 142 mylios nuo 
Jankiai gręsia ir 
1'65 mylios nuo Berlyno. Ki-. 
ti amerikiečių junginiai žy
giuoja link Leipcigo did
miesčio, į pietus nuo Berly
no.

Amerikiečiai užėmė 
tinai visą Frankfortą, a- ’ 
part šiaurinių jo skvernų. 
Devintoji Amerikos armija, 
gen. Simpsono komandoje, 
be mūšio paėmė Duisburgą, 
buvusį 431,000 gyventojų 
miestą ir uostą, 
Rheino 
Septintoji‘ jankių . armija,

Anglai ir kanadiečiai per 
dieną pažygiavo 20 mylių 

i Berlvno ;Pirm^n ir> kaip neoficialiai 
KasseliuiJP.ranešama’ f,aėmė Emme- 

richą, pramarsavo pro 
Hamm ir Dortmund mies
tus, 53 iki 31 mylių į rytus 
'nuo Rheino upės. Hamm 
i stovi už 228 mylių nuo 

fak- Berlyno.
Trečioji Amerikos armija 

pramaršavo pro Gruenber- 
gą, 210 mylių nuo Berlyno; 
Pirmoji amerikiečių armija 
artinasi prie Rauschenber- 
go, 196 mylios nuo Berly
no. Jankiai traukia pro 
Leipcigą susisiekt su Raud. 
Armija.

rytinėje 
upės pakrantėje.

NACIU RUHR SRITIS Vokiečiai Badu ir U-
BEVEIK BAIGIAMA : m h j 

PARALYŽIUOTI g01™S raarin0 Jan
kius Belaisvius

Jankiai Sunaikino Dveja Tiek 
Daugiau Nacių Tankų

Nusmerkti Pakart Du 
Amerikiečiai Romoj

Sovietų Kariai Pasiekė 
Austrijos Sieną

Maskva. — Raudonoji 
žvaigždė rašo: “Talkinin
kai užėmė eilę svarbių 
Ruhr pramonės centrų (va- ......................
karinėje Vokietijoje). Ar- Vokietijoj pirmąją ligoninę, 
tėja visiškas Ruhr srities kur buvo laikomi amerikie- 
suparalyžiavimas. !čiai belaisviai, atrado juos
“Talkininkai (iš vakarų pusgyvius nuo bado. Iš 309 

ir rytų) kerta suderintus 
smūgius, pagal karinius 
Jaltos (Krymo) konferenci
jos tarimus; tie smūgiai iš
šaukė tokį sumišimą ir iš
gąstį tarp priešų, kad net 
oficialė vokiečių propagan
da negali to paslėpt.”

Heppenheim, Vokietija.—
Amerikos kariai, pasiekę

Washington. — Nuo per
nykščio rugpjūčio iki kovo 
27 d. šiemet amerikiečiai 
sunaikino 2,287 vokiečių 
tankus, o vokiečiai —1,136 
Amerikos tankus.

Bombarduoja Nacių Gele
žinkelių Mazgus

Sovietų lakūnai bombar- 
vo nacių naudojamus gele
žinkelių mazgus Szomba- 
thely, Vengrijoj, ir Morav- 
ską Ostravą, Čechoslovaki- 
joj; sukėlė didelius gaisrus 
ir eksplozijas.

Roma. — Karinis ameri
kiečių. teismas nusmerkė 
pakart du savo armijos ka
reivius už tai, kad jie per
nai rudenį apiplėšė senyvo 
italo vyno krautuvę ir už
mušė jį patį. Iš plėšimo jie 
gavo apie 15 dolerių. Tų 
dviejų kareivių vardai — 
Werner E. Schmiedel (ki
taip Rober Lane) ir James 
W. Adams. Schmiedel buvo 
vadinamos Lane gengsterių 
vadas. Jų šaika susidarė iš 
pabėgusių kareivių.

London, kovo 29. —Lais
vųjų austrų radijas prane
šė, kad Raudonoji Armija 
jau keliose vietose pasiekė 
Austrijos rubežių, už 39 
mylių nuo to krašto sosta- 
miesčio Vienos.

RACI0NU0JA VISUS 
KŪDIKIŲ ČEVERYKUS

Anglai metė 11 tonų bom
bas Į Bremeno apylinkę.

Washington. — Nuo ge
gužės 1 d. tiktai su racio- 
navimo stampomis tegali
ma bus pirkt kūdikių čeve- 
rykėlius nuo 0 iki 4-to “sai- 
zo.” '

Masiniai Daužomi Nacių 
Tankai Rytu Fronte

Maskva. — Sovietų jėgos 
kovo 27 d. visuose frontuo
se sunaikino bei iš veikimo 
išmušė 190 vokiečių tankų 
ir motorinių patrankų. Tą 

| pačią dieną buvo nušauta 
96 nacių lėktuvai.

CIO ir Darbo Federacijos 
unijos skubi sukelt 5 milio- 
nus dolerių Raudonajam 
Kryžiui.

Detroite sustreikavo apie 
4,700 Packard auto, darbi
ninkų.

saką parašė Valentinas Kata- 
j’evas, o lietuvių kalbon išver
tė (dar prieš karą)'lietuviško| 
žodžio meistras, Antanas 
Venclova.

Veikalas labai gražiai pa
rašytas. Įdomus ir patrauklus.; 
Nesigailėsite, kurie jį atsar
giai perskaitysite.

★ ★ ★
Laikinoji Lenkijos vyriausy

bė tebereikalauja, kad jos at
stovai turi būti priimtf į San 

(Tąsa 5-me pusi.)

belaisvių 53 jau pirmiau 
buvo mirę dėl bado, apkre
čiamųjų ligų ir medikalio 
apleidimo. Gyvieji atrodė 
sudžiūvę, kaip degtukai. 
Nacių gydytojai paliko be
laisvių žaizdas neapraišio
tas ir negydomas per išti
sas savaites; nedavė jiems 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atsiųsto maisto. Vo
kiečiai grūmojo nudraskyti 
paskutinius belaisvių žaiz
dų ap raišus.

Amerikiečiai belaisviai 
gaudavo dešimtadalį kepa
liuko duonos su trimis ma
žomis bulvėmis ir truputį 
niekam netikusios. buizos 
per dieną. Duona buvo mai
šyta sū pielavinomis. Lovos 
pilnos utėlių ir kitokio bru- 
do.

Jankiai artėja prie Cebu 
i salos sostinės, Filipinuose.

FRANKFORTO VOKIEČIAI BANDĖ NUGINKLUOT NACIUS IR TAPO SUŠAUDYTI
J. V. 3-sios armijos fron

tas, Vokietijoj. — Frank- 
fortas prie Mainz upės yra 
amerikiečių apsuptas, ir jie 
per kautynes gatvėse ima 
vieną miesto bloką po kito.

Nacių vadas Frankforto 
apskrityje pirm kelių dienų 
įsakė visiems gyventojams: 
“Kiekvienas kovokite bet 
kokiais ginklais ar įran
kiais!” Jis liepė ginti mies-

4
tą iki paskutinės kulkos, i- 
ki paskutinio kastuvo. '

Netrukus po to įsakymo, 
keli Frankforto piliečių bū
riai pradėjo sukilimą. Jie 
nuėjo į priemiesčius ir ban
dė nuginkhiot vokiečių ka
rius. Bet greitai atvyko 
hitleriniai SS smogikai, su
šaudė daugumą tų piliečių 
ir taip nuslopino sukilimą.

Frankforto majoras taip 
pat nenorėjo dalyvauti ko-

|Voj prieš amerikiečius ir 
prašė vietinį nacių vadą pa
skelbt Frankfortą atviru, 
neginamu miestu. Prašy
mas atmestas.

Frankfortas buvo svar
biausias susisiekimų cent
ras tarp šiaurinės ir pieti
nės Vokietijos. Pirm karo 
jis turėjo daugiau kaip 
500,000 gyventojų. Dabar 
jame nelikę nė 100,000 
žmonių. Amerikiečių ir an

glų lakūnai per dvejus me-' 
tus išbombardavo daugumą 
Frankforto namų.

Naciai, pirm amerikie
čiams ateinant, ištraukė di
džiąją daugumą savo ka
riuomenės iš to miesto. Jie 
paliko tik keletą tūkstančių 
fanatiškų hitlerininkų ir 
12,000 vadinamos “liaudiš
kos armijos” (arba milici
jos). Bet daugiau kaip'pu
sė tos neva armijos išbėgio

jo ir išsislapstė miškuose ir 
įvairiuose užkampiuose.
Maištai Praeito Karo Metu

Praeito karo metu, 1917 
m. rugsėjyj ir 1918 m. sau
sy j Frankforto gyventojai 
sukėlė dideles demonstraci
jas, reikalaudami baigt ka
rą. 1918 m. lapkrityje suki
lo vokiečių jūreiviai Kiely j 
ir Wilhelmshavene, reika
laudami taikos. 200 tų jū

reivių atvyko į Frankfortą, 
ir gyventojai išskėstomis 
rankomis juos pasitiko. Ant 
rytojaus visas miestas jau 
liepsnojo sukilimu; karei
viai taip pat sukilo, ir jų 
komandieriai spruko iš mie
sto. Sekamą dieną Berlyne 
užsikūrė revoliucija; dar 
dvi dienas palaukus, lapkr.
11 d., Vokietija pasidavė 
talkininkams.
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Vokietijos Pramonė Po Karo.
Amerikos spaudoje ilgokai buvo dis- 

kusuojamas klausimas, kas teks daryti 
su Vokietijos pramone, kai hitlerininkai 
bus sumušti. Kilo balsų kad tuomet, kai 
hitlerinė Vokietija bus sutrėkšta, josios 
pramonė (fabrikai) turi būti išgabenta į 
kitas šalis ir Vokietija turinti būti palik
ta tik žemdirbystės šalimi; palikti jai 
tik tuos fabrikus, kurie liečia apdirbimą 
žemės ūkio produktų.

Kiti aiškino, jog tokia politika nebū
sianti gera, — esą, tokia politika gali 
atnešti pražūtį visai Europai, nes, girdi, 
Vokietijos pramonė yra tasai centras,
aplink kurį sukasi visa centralinės Eu
ropos ekonomija. Pakirsk Vokietijos 
pramonę — pakirsi ūkinį gyvenimą vi
soje Centralinėje Europoje.

Šiandien, tačiau, tasai klausimas jau 
beveik atpuolė. Toje pačioje spaudoje, 
kuri taip rūpinosi palikimu Vokietijai 
pagrindinės pramonės, jau kyla kitokį 
•balsai, — balsai, kaip Vokietiją teks po 
karo atstatyti!

Tie miestai, kuriuos mūsų armijos už
ėmė Vakarų Europoje, yra beveik visiš
kai sugriauti, — fabrikai taipgi. Mūsų 
bombanešiai bombarduoja, daužo mies
tus ir fabrikus be jokios atvangos. Ko 
nesudaužo bombanešiai ir mūsiškė arti
lerija, tą bando sunaikinti (bėgdami) 
patys vokiečiai.

Jei vokiečiai laikysis tokios politikos 
iki karo pabaigos, tai milžiniška Vokie
tijos fabrikų (ir miestų) dauguma bus 
visiškai sunaikinta, palaidota. Kai Vo
kietija bus užkariauta, vargiai ar besi- 
ras nors vienas stambesnis fabrikas, ne
apgriautas bei nesunaikintas. Jeigu taip 
bus, tai galima įsivaizduoti, kokis vaiz
das pasiliks nugalėtoje, užkariautoj Vo
kietijoje: ji bus be miestų ir be pra
monės. Viskas teks ten išnaujo atstatyti, 
jei bus norima matyti Vokietiją pramo- 
ninga. * . - *

Bet kas vokiečiams duos žaliosios me
džiagos? Kaip jie tą viską galės atsta
tyti? Saaro sritį veikiausiai valdys fran- 
cūzai. Ruhro sritis pereis talkininkų 
kontrolėn. Silezija — Lenkijai.

Be to, milijonai vokiečių technikų tu
rės atstatyti sugriautuosius miestus ir 
fabrikus Tarybų Sąjungos respublikose, 
Lenkijoje, Čechoslovakijoje ir kitur.

Taigi,' atrodo, patys naciai jau dabar 
išsprendė tąjį ginčijamąjį klausimą: 
“Kas teks daryti su Vokietijos pramone, 
kai ji bus užkariauta?”

Naciškieji bestijos bus sugriovę Vo
kietijos pramonę labiau, negu jiems tai 
pavyko atlikti užkariautuose kraštuose.

Lenkiškieji Fašistai Rengiasi
Amerikos lenkiškieji fašistai, matyt, 

tikisi, kad San Francisco konferencijoje 
Lenkijos (Varšavos) vyriausybė turės 
savo atstovybę. O jeigu ji ten bus, tai 
fašistai rengiasi ją fašistiškai “saliu
tuoti.”

Štai, ką rašo lenkų bostoniškis “Kur- 
y jer Codzienny” (kovo 10 d.):

“Jei mai’ionetinės vyriausybes (Laiki
nosios Lenkijos vyriausybės. — L. Red.) 
atstovai atvyks, tai Poloni j a (Lenkiškieji 
amerikiečiai) paruoš jiems tokį pasitiki
mą, kad jie atsimins jį, iki bus gyvi...”

Kitais žodžiais, lenkiškieji fašistai 
turbūt bandys laikinosios Lenkijos vy
riausybės atstovus (jei jie atvyks) už
pulti fiziškai.

Bet vargiai jiems tas pavyks, nes San 
Francisco j yra policijos, kuri puolikus 
mokės suvaldyti.

Lietuviškieji Grigaičiai su Pakštais, 
Smetonukai su Karpiukais, taipgi ten 
bus ir jie, be abejo, aštrina savo liežu
vius, kad galėtų su lenkiškaisiais fašis-
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Ketveri Metai
Š. m. kovo 27 d. Amerikos jugoslavai 

minėjo ketverių metų sukaktį nuo to, 
kai Jugoslavijoje prasidėjo organizuotos 
liaudies kovos prieš nacius. Vadinasi, 
kovo 27 d. ateity bus ženklyva visiems 
jugoslavams diena.

Tam įvykiui atžymėti New Yorke 
(Biltmore viešbuty j) buvo suruoštas sa
votiškas pažmonys, kuriame dalyvavo 
apie 300 rinktinių Amerikos piliečių. Bu
vo sveikinimų nuo žymių žmonių; buvo 
kalbų, dėstančių tuos didžiuosius žy
gius, kuriuos Jugoslavijos kovotojai, va
dovaujami maršalo Tito, atliko ketverių 
metų bėgyj.

Kai kurių valstijų gubernatoriai — 
North Carolina, Massachusetts, Nebras
ka, Georgia ir Virginia —išleido Specia
les proklamacijas, skelbiančias kovo 27 
dieną Jugoslavijos Pasipriešinimo (Re
sistance) Diena.

Ryšium su šiuo įvykiu tenka prisi
minti tuos sunkiuosius laikus, kada Ju
goslavijos liaudis pradėjo bruzdėti. Sun
ki jai buvo jos kovų pradžia. Atsiminki
me, kad Jugoslavijoje iš sykio buvo pa
sirodęs Michailovičius su grupe serbų, ir 
jis pasiskelbė vadu Jugoslavijos kovoto
jų. Bet vėliau pasirodė, jog Michailovi
čius dirba ne Jugoslavijai, bet prieš Ju
goslaviją. Jis dirba prieš liaudį, prieš 
Jugoslavijos tautų interesus; jis dirba 
išvien su vokiečiais!

Kai maršalas Tito pradėjo Jugoslavi
jos liaudį apvienyti kovai prieš vokie
čius, kiek Amerikoje buvo kelta triukš
mo! Girdi, jis, maršalas Tito, yra bolše
vikas ir dėl to dirbąs ne Jugoslavijai, 
bet Rusijai. Kiek daug šmeižtų buvo pa
siųsta maršalo Tito adresu! Kiek berei
kalingų, tuščių gyrimų buvo teikta Mi- 
chailovičiui!

Lietuviškoji fašistų ir pusiau fašistų 
spauda visaip nuolat garbino Michailo- 
včių ir puolė maršalą Tito.

Šiandien kiekvienam (net ir akliau
siam) aišku, kas yra Jugoslavijos patri- 
jotai ir kas priešai. Jugoslavijos liaudis, 
eidama išvien su maršalu Tito, gavo 
pripažinimą viso demokratinio pasau
lio. O tie, kurie jį šmeižė ir niekino, šian
dien tyli, nedrįsdami akių pakelti.

Komunistai San Francisco 
Konferencijoj

Chinijos delegaciją San Francisco 
konferencijoj, pasirodo, sudarys ne tik 
Kuomintango nariai, — ten bus ir komu
nistų. Plačiai žinomas Chinijos komuni
stas Tung Pi-Wu yra delegatu. Tung Pi- 
Wu yra buvęs Chinijos komunistų atsto
vu Čiungkinge.'

Taipgi dalyvaus ir kitas žymus as
muo: Li Hwang, Chinijos Jaunimo Par
tijos vadas. Dalyvaus ir Chinijos sociali
stų sąjungos atstovas*, Carson čiang. 
Chinijos socialistai, atsiminkime, yra pa
žangūs, neturį nieko bendro su tokiais 
socialistais, kaip lietuviškieji fašistiniai 
pasturlakai.

Visi trys šitie vyrai atstovauja orga
nizacijas, kurios sudaro Jungtinę Demo
kratinę Chinijos Sąjungą.

Netenka sakyti, jog šitų delegatų bu
vimas San Francisco ko'nferencijoje su
tvirtins visą Chinijos komunistų valdo
mą kraštą.

Amerikos vyriausybė deda pastangų, 
kad tarp Čiang-kai-šeko valdžios ir Chi
nijos komunistinės srities valdžips įvyk
tų juo greičiau koks nors artimesnis su
sitarimas ir bendra akcija prieš japonus. 
Mūsų vyriausybė žino, jog be apvieny- 
tos Chinijos nebus galima pasekmingai 
sumušti japonų Chinijoje. Matyt, ir šitų 
chiniečių komunistų atvykimas į San 
Francisco konferenciją yra susijęs su 
mūsų krašto vyriausybės pastangomis 
Chinijai apvienyti.

Už Tarptautinę Vienybę
Vilnis rašo:

Chicagos Darbo Federacijos orga
nas “Federation News” bešališkai ir 
prielankiai aprašė tarptautinę darbo 
unijų konferenciją, įvykusią Londone.

Straipsnio autorius H. Klein pripa
žįsta, kad konferencija buvo pravesta 
entuziastiškai, po “ženklu pilnos vie
nybės” ir kad jai tikrai rūpėjo sukurti 
tarptautinę demokratinę unijų fede
raciją.

Straipsnio "autorius džiaugiasi, kad

POLITINIŲ DURNIŲ 
DIPLOMATIJA.

Kvailiausiais politikieriais 
pasirodo lietuviškieji ir 
lenkiškieji atžagareiviai. 
Jie bando savo tikslus pa
siekti prasimanymais ir 
melais apie Tarybų Sąjun
gą, apie Tarybinę Lietuvą 
ir apie Laikinąją Lenkijos 
Vyriausybę. Jie mano, kad 
jeigu jie užtenkamai pri
meluos' ir nesąmonių pa
skleis, tai kas nors jiems 
patikės ir juos pastatys Lie
tuvos ir Lenkijos valdovais 
arba globotojais.

Jie, matyt, ištikimai mo
kėsi iš Hitlerio. Hitleriui, 
tiesa, pavyko geroką dalį 
pasaulio apgauti su melo 
propaganda apie bolševiz
mo pavojų, tačiau, . reikia 
žinoti, kad tasai pasaulis 
puikiai pasimokino ir daug 
mažesni melo ekspertai ne
gu Hitleris jojo antru kar
tu nebeapgaus. Deja, to 
fakto dar vis nepajėgia sau 
galvon įsidėti lietuviškieji 
ir lenkiškieji demokratijos 
priešai.

Štai neseniai Kongrese 
pasiėmė balsą reprezentan
tas Wasielewski iš Wiscon- 
sino valstijos ir išviete tokį 
melagingą pamokslą:

“Rusijos veiksmai tose sri
tyse, kurias ji atėmė iš na
ciškos Vokietijos, neįkvepia 
pasitikėjimo. Ji naikina vidu
rines klases Estijoje, Latvijo
je, Lietuvoje, Lenkijoje, Ju
goslavijoje ir čechoslovakijo
je, arba tiesiog jų narius iš- 
šaudydama, arba pasmerkda-
rna juos tikrai mirčiai Sibire.

“Visi biznieriai, profesio
nalai, pirkliai ir dvasiškiai 
yra likviduojami, kad išnyk
tų ’ opozicija komunistams. 
Tūkstančiai bejėgių, nekaltų 
žmonių yra pasmerkti mir
čiai tik už tai, kad jie nėra 
komunistai.”
Juk tai plepalas paskuti

nio melagiaus, niekšo, ir di
džiausio politinio žioplio. 
Pavyzdžiui, visi žino, kad 
Lietuvoje dvasiškiai mel
džiasi, laiko mišias, tar
nauja tikintiesiems ir nie
kas jų nežudo,nešaudo,mir
čiai nesmerkia. Gal tik vie
nas kitas bus nubaustas, 
kuris padėjo naciams lietu
vių tautą smaugti. Na, o 
toks Wasielewski turi drą
sos net Kongrese seilėti, 
kad Lietuvoje visi dvasiš
kiai esą likviduojami.

Nežiūrint to aiškaus, be
gėdiško, juodašimtiško me
lo, Chicagos Naujienos 
sveikina Wasielewskį ir 
skaito jį dideliu Lietuvos

draugu ir užtarytoju. 
Girdi : “Lenkų kilmės 
amerikiečiai vis dažniau 
mini Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, gindami Lenkijos tei
ses, ir tai visai natūralu. 
Lenkai dabar mato, kad 
toms visoms tautoms grę- 
sia tas pats pavojus...” (N., 
kovo 26 d'.).

Minėjimas tautos, žmonių 
grupės, ar šalies yra geras 
daiktas tik tokiame atsitiki
me, jeigu tas minėjimas yra 
teisingas ir tai tautai* bei 
tam kraštui patarnauja. 
Bet Wasielewskio ir kitų 
lenkiškų atžagareivių ple
palai apie lietuvių tautą 
yra jos paniekinimas ir į- 
žeidimas. Tik pagalvokite: 
Tik Lietuva tapo išlaisvin-1 
ta iš nacių vergovės ir jau 
lietuviai vieni kitus baigia 
likviduoti! Reiškia, lietu
viai perstatomi pasaulio a- 
kyse paskutiniais barba
rais.

Žinoma, kad toks Wasie- 
lewskis ir nori, kad pasau
lis tokiais lietuvius ir su
prastų, betgi Naujienų re
daktorius dažnai persistato 
save geru lietuviu. Jis turė
tų, vietoj sveikinti ir girti, 
pasmerkt Wasielewskio me
lagingus plepalus apie Lie
tuvą.

Gal jis pasiteisins, kad
Wasielewskis sako, kad Ru-
sija Lietuvoje žudo visus 
biznierius, profesionalus ir 
dvasiškius, o ne lietuviai 
patys. Bet labai prastas pa
siteisinimas. Jau jeigu Wa- 
sielewskis ir nežinotų, tai

puikiai žino arba gali su
žinoti Naujienų redakto
rius, jog Lietuvoje nėra 
Rusijos. Lietuva valdosi pa
ti save. Lietuva turi Savo 
vyriausybę, kuri susideda iš 
lietuvių ir kuri palaiko ša
lyje tvarką, ir stengiasi 
kraštą prikelti iš karo griu
vėsių.

Nuo Naujienų neatsilieka 
Draugas. Draugo redak
torius irgi visuomet pasis
kubina talkon lenkiškiems 
melagiams. Tos pačios kovo 
26 dienos Drauge skaito
me:

Liublino komitetas dabar 
medžiojus Lenkijos Namų 
Armijos narius, kurie atsisa
kė prisidėti prie kvizlingiš- 
ko komiteto. Suminimi du 
miestai Chmielnik ir Jedrze- 
jon, kurių bažnyčios ir mo
kyklos sudegintos ir visi gy
ventojai, inimant ir vaikus, 
išdeportuoti.

Liublino Komitetas, kurį, 
žinoma, valdo Maskva, užda
rinėja Lenkijoje bažnyčias, 
uždraudžia mokyklose religi
jos dėstymą. Be to, žmonėms 
neleidžia palaikyti bet kokių 
santykių su kitais kraštais. 
Katalikų Bažnyčios hierar
chijai yra draudžiama susi
siekti su Vatikanu.

Taip pat pranešta, kad pa
skutiniuoju laiku deportavi
mai mokyklinio amžiaus vai
kų didėja.

Matyt, kad Liublino Ko
mitetas, pasitikėdamas, jog 
Jaltos konferencija Lenkijos 
vyriausybės klausimą “jau 
išrišo,” nusiėmė maską ir 
pradėjo baisų terorą, kad 
greičiausiu būdu likviduoti

visus, kurie priešinasi komu
nizmui. ’

Kaip Maskvos ranka tero
rizuoja Lenkijos gyventojus 
per Liublino Komitetą, taip ji 
elgėsi ir elgiasi Lietuvoje, 
panaudodama kvizlingą Pa
leckį ir kitus jo sėbrus.

Wasielewskio ir kitų len
kiškų . reakcionierių plepalai 
suranda vietos mūsų kleri
kalinėje spaudoje. Jie daž
nai esti dar išplečiami ir 
padidinami. Draugo redak
toriui neateina galvon min
tis, jog reikėtų pirma susi
pažinti su tiesa, o tik pas
kui spaudoje kalbėti. Ko
dėl jis kiekvieną reakcinių 
lenkų išsižiojimą prieš Ta
ly bų Sąjungą ima už gryną 
pinigą ir populiarizuoja? 
Juk jis žino, kad to tipo 
lenkais negalima pasitikėti 
nė per nago juodymą. Pa
vyzdžiui, tokio plauko len
kai, kaip Wasielewskis, 
kaip Londono lenkų kabine
tas, anais metais smurtu iš
plėšė iš Lietuvos Vilnių ir 
pasisavino. Jie ir dabar te
bemeluoja svietui, jog Vil
nius esąs lenkų miestas ir 
turįs priklausyti Lenkijai, o 
ne Lietuvai?

Antra, ne tik klerikalų, 
bet ir menševikų spaudos 
redaktoriai turėtų sykį ant 
visados suprasti, kad Lietu
va yra ir pasiliks dalimi di
džiosios Tarybų Sąjungos. 
Todėl visi šmeižimai Tary
bų Sąjungos yra šmeižimai 
Lietuvos. Jeigu tiems re
daktoriams nors biskelį rū
pėtų Lietuvos interesai, tai 
jie tokių Wasielewskiu me
lus atmestų ir pasmerktų, 
vietoje juos populiarizuoti 
savo laikraščiuose.

A

A. Gricius

Kaip Lietuvių Tauta 'Išlydėjo’ 
Vokiečius 1919 Metais

i Savaitė po savaitės, die- 
Įna po dienos, pagaliau va
landa po valandos atėjo 
laikas, kada vokiečiai iš 
Tarybų Lietuvos bėgo taip 
pat galvatrūkčiais, kaip jie 
bėgo nuo Maskvos, nuo Ka
linino, nuo Leningrado, iš 
Tarybinės Ukrainos, iš 
Krymo. Iš visur jie bėgo, 
palikę savo tankus “tig
rus”, savo motorizuotus 
pabūklus “Ferdinandus”, 
palikę savo vokišką išdidu
mą ir savo “nenugalimosios 
armijos” vardą.

Tačiau palikdami “tig
rus” ir “Ferdinandus,” vo
kiečiai stengiasi išsivežti 
prisigrobtą gyventojų tur
tą. Paimtų nelaisvėn ar nu-

■ kautų hitlerininkų kuprinė
se, kišenėse ir visur, kur 
galima kokį daiktą dėti, 
raudonarmiečiai randa vai
kų marškinėlius ir moteriš
kas sukneles, laikrodžius ir 
batus, kojines ir megstinu- 
kus. Hitlerininkų gurguo
lės taip pat pilnos Tarybų 
Sąjungos teritorijose prisi
plėšto gyventojų turto, kurį 
vejami plėšikai norėjo par
sivežti savo išbadėjusioms, 
apdriskusioms Gretoms ir 
savo išperoms Hansiukams.

Kaip visa tai primena vo
kiečius 1918-1919 metais 
besidauginančius iš Lietu
vos! Tada jie, pasiskirstę 
nedidelėmis grupėmis, ant 
gurguolių kulkosvaidžius 
pasistatę, važinėjo po Lie-

Amerikiečių amunicija eina sunkvežimiais naujuoju 
Chinijos keliu. Chinijos kariai apsaugo juos nuo užpuo
likų.

Amerikos Darbo Federacijai palikta 
atdaros durys įstoti tarptautinėn Dar
bo Federacijon.

Šis “Federation News” pasisakymas 
už tarptautinę darbo unijų organiza
ciją yra didelis smūgis visiems social- 
demokratiškiems obstrukcionistams ir 
kenkėjams. Jų tarpe ir “Naujienoms”,

tuvos kaimus lauždami klė
tis ir kamaras, daužydami 
skrynias ir spintas, grobda
mi visą, kas buvo lietuvių 
sodybose likę po skaudžios 
1915-18 metų okupacijos. 
Vokiečiai į savo kuprines ir 
gurguoles krovėsi paskuti
nį drobės stuomenį, pasku
tinę grūdų saują, pasmau
gę paskutinę žąsį, pasker
dę paskutinę avį ar paršelį. 
Keiksmai, mirties aimanos 
lydėjo išeinančius plėšikus. 
Dvesiantis žvėris plėšriai 
grobė ir- viską kimšo į sa
vo nasrus.

Pradžioj vokiečiams plė
šikavimas sekėsi, kaip iš vi
so ginkluotam plėšikui gali 
sektis apiplėšti beginklį gy
ventoją ar keleivį. Tačiau

nes tas šlykštybių lapas visą laiką ble
vyzgojo prieš CIO, britų ir rusų unijis- 
tų pastangas sukurti tokią organiza
ciją.

Ne tik Chicagos Darbo Federacija 
pasisakė už Londęno konferenciją. Cle- 
velando Dąrbo Federacija taip-p^t.
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atėjo metas plėšikui spruk
ti į krūmus, paliekant daž
nai net metus prisiplėštą 
turtą. Lietuvos gyventojai 
subruzdo.

Kaimų ir vienkiemių vy
rai pamatė, kad nuo plėši
kų gali tik patys apsiginti. 
Vienur kitur nuginklavo 
vokiečius, pradžiai susidarė 
šiokių tokių ginklų, su ku
riais galėjo plėsti apsigina
muosius veiksmus. Atėjo 
metas, kada Šiaulių apskri
tyje, Gruzdžių - Šiaulių 
vieškelyje gerokas būrys 
vyrų, ginkluotų ne tik šau
tuvais, bet ir iš vokiečių 
atimtu kulkosvaidžiu, pa
stojo kelią vokiečių plėšikų 
grupei, Joniškio ir Gruz
džių apylinkėse prisiplėšu- 
siai daug turto. Kautynės 
neilgai truko. Plėšikas nar
sus, kol jį niekas nešaudo. 
Iš šautuvų ir kulkosvaidžio 
duosniai paspirginti vokie
čiai išrūko, kaip dūmas. 
Gurguolės su priplėštu tur
tu buvo sulaikytos ir turtas 
grąžintas nukertėjusiems 
valstiečiams.

Papilės valsčiuje po 
trumpo susišaudymo bu
vo sulaikyti vokiečiai, joją 
keletą Šaky vos valsčiuje 
pavogtų arklių. Nieko taip 
nekenčia žemaitis, kaip 
arkliavagio. Su vokiečiais 
buvo pasielgta, kaip su ark
liavagiais, kaip jie to buvo 
nusipelnę. Vienas iš vokie
čius sulaikiusiųjų vyrų pa
sakojo:

— Iš viso gyvenime man 
teko šauti pasiutusi šunį. 
Buvo labai sunku žudyti li
gonį gyvulį. O kai reikėjo 
vokietį nuo arklio nukepti, 
tai nė * akis nemirktelėjo. 
Net su malonumu kulką 
kakton suvariau.

(Tąsa 3-me pusi.)
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PITTSBURGH, PA. A. L. D. L. D. REIKALAI
Kad fašizmas yra bjaurus, it 

ta pavietrė, tai jau visiems ži
noma, pas juos nėra nei tei
sybės, nei jokio žmoniškumo, 
jie, anot to lietuviško posakio: 
it tas vilkas, neiškenčia ne
staugę. Taip ir mūsų lietuviški 
vietos fašistai, susispietę apie 
“Lietuvių žinias,” žinodami, 
kad jie tarnauja fašizmui ir 
nujausdami, kad žmonės tai ži
no ir supranta, matomai, juos 
sąžinė dar kartais krusteli ir 
tada jie susinervuoja ir išsi
gąsta, jaučia bolševizmo bai
mę ir jį visur mato, na, tada, 
suprantama, jie kiekvieną 
žmogų, kuris tik nėra jų juo
dame abaze, apšaukia esant 
bolševiku ir šaukia visus jo 
bijoti ir t.t.

Ta juodoji fašizmo gusta 
pereitą rudenį buvo įsivaizda
vusi, kad jie turi savo saujoje 
visas vietos organizacijas ir or
ganizacijos privalo taip dary
ti, kaip “L. ž.” joms įsakys. 
Jie tai išbandė ant LMD. Bet 
čia jiems buvo parodyta, jog

*

LMD nariai moka savistoviai 
tvarkytis ir neleisti fašistų gru
pei diktuoti. Tuomet jie ėmė 
pulti ir dergti J. K. Mažukną, 
net teismu grasinti, bet tas ir
gi tų ponų neišsigando, tai da
bar, nors aplinkiniais keliais, 
pradėjo pulti LMD gaspado- 
rių, pažangų žmogų K. Šinkū
ną. Jie sudarė tam tikrą pa
sakaitę, būk kalbasi dvi mer
giščios krautuvėj apie aukų 
davimą ALT ir t.t., būk Šin
kūnas sakęs, agitavęs, kad ne
duoti ALT pinigų, ir t.t., Na, 
ir aplinkiniais keliais siūlo Šin
kūnui teisintis, žinoma, mes 
nežinome, ar Šinkūnas ką nors 
panašaus kam kalbėjo ar ne, 
tas ir nesvarbu, o pagaliau, 
jeigu Šinkūnas ir būtų ką nors 
perspėjęs nuo davimo savo pi- j 
nigų tiems ponams, tai jį reik-1 
tų tik pagirti už tai, juk kiek
vienas doras žmogus privalo 
aiškinti ir perspėti lietuvius 
darbininkus neduoti pinigų 
fašistams. Tui; būt, fašistpalai- 
kiai įsivaizdavo sau taip, kad I 
Šinkūną galima būtų įsitrauk
ti į juodųjų gūštą, jeigu būtų 
galima pasigriebti jį nors už 
vieno piršto. Broli Šinkūnai, 
neduok jiem piršto, nes kai jie 
nugriebs už piršto, tai bema
tant įsitrauks į savo gūštą ta
ve visą.

Dar vienas pavyzdėlis, kaip 
“L. ž.” “šviečia” žmones iif ko
kia jų teisybė: 8 d. kovo atsi
buvo draugo V. Andrulio pra
kalbos, tai buvo ketvirtadienis, 
o “L. ž.” išeina kas penkta
dienis ir va, jau aprašoma An
drulio prakalbos, kaip visiškai 
nepavykę ir t.t. Reiškia, tas la
pas aprašė prakalbas kaip “ne
pavykusias” ir netikusias ke
liomis dienomis anksčiau, ne
gu prakalbos įvyko, tai kaip 
galima tikėti, kad tas lapas 
parašytų bent ką dorai ir tei
singai? O prakalbos buvo ge
ros, įdomios ir finansiškai tur
tingos, nes, padengus prakal
bų rengimo išlaidas, dar liko 
virš šešios dešimtys dolerių su- 
šelpimui Lietuvos žmonių.

Kovo 18 d. atsibuvo prelek-i 
cija ir prakalbos atžymint; 
tarptautinę moterų dieną. Pre-Į 
lekciją pagamino ir skaitė ger
biama dr. J. T. Baltrušaitie
nė, apie tai, kokie svarbūs vi-Į 
suomeniniai įvykiai atsikartojo 
žmonijos istorijoje, besiekiant! 
geresnių ekonominių sąlygų ir 
politinių teisių, surišdama ir 
moterų kovas už tai, kad ir, 
moteris yra žmogus, taip pat, 
kaip ir vyras, kad ir moteris 
gali protauti ir išmokti, jei, 
tik jai bus duota proga. Pre
legentė, ypatingai pabrėžė ir 
prirodinėjo iš istorijos, kaip 
pavergta ir paniekinta buvo 
moteris juodajame laikotarpy
je — inkvizicijos laikotarpyje, 
tai yra, tada, kada bažnyčia 
ir kunigai valdė pasaulį, tai 
buvo juodžiausias žmonijos is
torijoje per tūkstantį metų lai
kotarpis; tai buvo tas laiko
tarpis, kuriame bažnytiniai 
teismai — inkvizitoriai pripa- Naciai sakė, anglai 
žindavo moterį velnio apsėsta ’ 280 myl. nuo Berlyno.

arba esant ragana ir nuteisda- 
vo ją ant laužo gyvą sudegin
ti, arba esant ją nedorą ir 
tam tikromis replėmis krūtis 
išraudavo, arba per daug gra
žią esančią moteriškę, sakyda
vo “esant” velnio joje apsigy
venusio ir sudraskydavo ją ant 
tam tikro rato į keturias da
lis.

Prelegentė prirodinėjo dau
gybę įvykių ir neteisybių prieš 
moterims suteikimą teisių. Ji 
nurodė, ki£k daug neteisybių 
ir skriaudų moterys kenčia dar 
ir mūsų laikais, mūsų dieno
mis.

Sėdi žmogus, klausai ir mąs
tai : kaip gaila, kad tiek daug 
laiko, kančių ir gyvybių mote
rys turėjo pakelti už savo tei
ses. Juk, rodos, ir mažam vai
kui šiandieną yra aišku, kad 
moteris yra žmogus, kad mo
teris gali protauti taip lygiai, 
kaip ir vyras, jei tik jai duos 
progą. O betgi ir šiandien dar 
daugybė moterų daug labiau 
už vyrus yra prisirišę prie baž
nyčių ; kaip keista, kad mote
rys, kurios buvo labiausia pa
niekintos, labiausiai persekio
tos ir kankintos, dar ir šian
dien prie tų įstaigų labiausia 
prisiriša ir tvirčiausiai jas pa
laiko ! Paskaita buvo gera ir, 
kurios moterys negirdėjo, tai 
daug nustojo.

Antras kalbėtojas buvo J. 
K. Mažukna. Jis, trumpai pa
lyginęs susirinkimo prasmę ir 
daktarės paskaitą, nurodė, 
kad šiandieną, kaipo atžymė- 
jimo moterų dienos, antras yra 
svarbiausias klausimas, tai Lie
tuvos klausimas. Ir, apart Lie
tuvos reikalų, kalbėtojas pa
darė išvadą, jog nepaisant vi
sokių lietuviškų pro-fašistpa- 
laikių reikia tikėtis, kad Lie
tuva, kaip ir visas pasaulis, 
bus laimingesnė ir šviesesnė 
po šio , karo. Jis kvietė visus 
remti Roosevelto, Churchillo ir 
Stalino mierius ir planus, idant 
daugiau tokių katastrofų — 
karų — nebūtų ir mūsų vaikų 
daugiau nereikėtų žudyti kur 
po pasaulio tyrus, žodžiu, kaip 
prelegentė, taip kalbėtojas at
liko labai gerą darbą dėlei 
žmonijos labo. Juk kiekvienam 
doram ir protaujančiam žmo
gui aišku, kad pasaulinė san
tvarka turi būti pakeista, kad 
atskirų šalių rubežiai turi būti 
ten, kur jų žmonės gyvena, 
kad - valdžios turi būti žmoniš
kesnės, demokratiškesnės, kad 
darbo žmonės, kaipo didelė 
didžiuma, turėtų daugiau tei
sių, kas suprantama, paveiks 
į valdžias, sulaikys nuo rengi
mosi prie naujų karų, tų di
džiausių darbo žmonių nelai
mių. Jeigu pasaulis ir ant to
liau pasiliktų tokiuo, kokis jis 
buvo prieš šį karą, tai toks 
pasaulis prie dabartinės tech
nikos pražus, jį sekantis ka
ras galutinai sunaikins.

Tad kiekvienas doras žmo
gus turi pritarti Jaltos čarte- 
riui ir remti jo vadus, kad 
tas čarteris būtų pravestas gy
venimam

Aukų surinkta tame paren
gime — moterų dienos atžy- 
mėjime — sekamai:

Po $1 aukavo: šerbinienė, 
Kirstukienė, Kairienė, Bagu- 
žienė, Parčiauskas; Vasiliaus
kienė, Kavaliauskienė, Pauli- 
konis, Varašienė, Baltrušaitie
nė, Kregždė, Urbonas, Mažuk
na, Rodgers, Kazmer ir Leka
vičius. Smulkiais surinkta 
$4.65. Viso surinkta $20.65. 
Už svetainę užmokėta $5, o 
$15.65 perduota nupirkimui 
Lietuvos vaikučiams drabužių 
ir maisto.

Visiems aukavusiems taria
me ačiū.

Išdykęs Vaikas.

Paryžius. — Gen. Eisen
hower sakė, kad vokiečiai 
iš priekio atkakliai kovoja, 
bet kada jiems kertama šo
nan, tai gana greitai trau
kiasi atgal.

Šitiems vokiečiams Hitleris buvo įsakęs kovoti iki 
mirties. Bet jie sutiko geriau pasiduoti Raudonajai Ar
mijai.

Lowell, Mass.
Lietuvių Literatūros Centrali- 

nis Archyvas
Kadangi šiuomi laiku Ame

rikos lietuviuose iškilęs labai 
svarbus klausimas, kaip įkūri
mas Centralinio Archyvo ir 
tuomi susirūpinta jau visose 
kolonijose, kur tik yra grupės 
pažangiųjų lietuvių, tad šiuo
mi reikalu jau gerai pasidar
buota ir pas mus.

Tik neseniai tuomi pradėta 
rūpintis ir jau turime sukėlę 
Archyvo reikalui $18. žino
ma, kad tai dar permažai, su
lyginus su paties reikalo svar
bumu. Betgi tuomi darbas pas 
mus dar nepasibaigė. Dar mū
sų kolonijoje yra nemažai to 
reikalo suprantančių žmonių 
ir jie taipgi save gražiai atžy
mės, kartu su visais kultūrą 
mylinčiais 'žmonėmis.

Juk tai, apart pamatinio 
svarbumo, žmogus, paaukoda
mas dolerį ar daugiau, įrašo 
save į istorinę knygą, kurioje 
bus atžymėti visi vardai gel
bėjusių įsikurti Liet. Literatū
ros Centraliniam Archyvui.

Liet. L. Centralinis Archy
vas pasistengs surankioti iš vi
sos plačios Amerikos dar už
silikusią visą ir visokioje for
moje literatinę išsiblaškiusią 
medžiagą lietuvių kalboje, ko
kia tik buvo praeityje spaudos 
išleista švietimui bei kultūrini
mui lietuviškos išeivijos. Taip
gi medžiagą, kurioje atsispin
dėjo politinis besivystymas be 
skirtumo pažiūrų.

Istorinė knyga su atžymė
tais vardais ir kartu su visu 
brangiu literatūriniu lobiu bus 
pasiųsta į Lietuvos sostinės 
Vilniaus Kultūros Muziejų. 
Koks tai gražus darbas bus 
atliktas! Tąja sutaupinta ir su
rankiota istorine medžiaga 
bus didžiai paturtintas ir paį
vairintas Vilniaus istorinis mu
ziejus. O tas lietuvių istorijai 
pasauline plotme bus be galo 
brangu ateičiai.

šį darbą turime skubotai 
dirbti šiais Lietuvių Literatū
ros Draugijos jubiliejiniais me
tais, turime pilnai susitvarkyti 
Archyvo reikale, kad greičiau 
sukelti reikalingą sumą ($1,- 
500) ir pradėti rinkti medžia
gą iš visur, kur tik bus gali
ma ją gauti.

Taipgi verbuokime naujus 
narius į LLD, kad pilnai išpil
dyti savo kvotą. Rūpestingas 
darbas prašalins sunkumus ir 
pergalės visokias kliūtis.

Kaip mums, lowellieciams, 
smagu matyti ir šiais metais 
mūsų LLD 44-tą kuopą sto
vinčią garbės surašė už anks
tyvą visų narių pasimokėjimą!

Mūsų kuopos finansų sekre
torius draugas Juozas Blažio- 
nis sako: “Kaip smagu, ką 
jiors gero ir į laiką atlikus. 
Nėra laiko nei senti, nei de
juoti. Tik reikia veikti ir gy
vai darbuotis visiems.” Aš prie 
to nieko neturiu pridėti; $part 
—“Tiesą, Juozai, sakai.”

J. M. Karsonas.

Hudson, Mass.
Karo metu pas mus parengi

mai labai sumažėjo. Daug lie
tuvių dirba vakarais ir nakti
mis. Paprastais vakarais nieko 
negalima parengti. Didžiosios 
dirbtuvės dirba ant trijų pa
kaitų ir dar stokuoja darbinin
kų. Darbininkai yra priversti 
dirbti ilgas valandas viršlaikių, 
kas kenkia sveikatai.

Geri mūsų organizacijų dar
buotojai, Ig. Markūnas sirgo 
kelis mėnesius ir tik pasveiko, 
A. Sikorskis dar tebeserga, tai 
tas dar daugiau atsliepia į vei
kimą, nes pas mus mažai yra 
veikėjų.

Progresyvių organizacijų vie
netai nėra nariais nupuolę, 
bet į susirinkimus mažai na
rių lankosi. Iždai yra silpni, 
kaip Lietuvių Literatūros 
Draugijos, taip ir Liet. Darbi
ninkų Susivienijimo kuopų, tai 
ir su aukomis negalime prisi
dėti.

Kitaip yra su Lietuvių Pi
liečių Kliubu. Kliubas gerai 
gyvuoja ir su aukomis pare
mia prakilnius siekius. Pasta
ruoju laiku kliubas aukavo 
dienraščio Laisvės bazarui $5, 
Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mui $5, pagalbai Lietuvoj vai
dučių $10, Lietuvių archyvo 
steigimui $5, Raudonajam 
Kryžiui $25 ir Mass, valstijoj 
paliegėlių vaikų prieglaudai 
$2. Tai labai pagirtinas kliu- 
bo darbas, kad taip nuošir
džiai paremia gerus tikslus.

Progresyvės moterys buvo 
surengę parę atžymėjimui Mo
terų Dienos, kovo 4 d. Pačios 
pasigaminę maisto namie su
nešė į svetainę ir skaniai pa
vaišino susirinkusius. Drg. J. 
Nevanglauskienė nedalyvavo 
parengime, bet prisiuntė py
ragą. S. Sabanskienė atvežė 
didelį sūrį, kuris buvo išleis
tas ant bilietukų.

Moterys padarė gražaus pel
no, net $31.10, tai $10 pasky
rė Raudonajam Kryžiui ir $21. 
10 Lietuvos vaikučiams dova
nėlių nupirkti, Visoms drau
gėms ir draugams širdingai 
ačiū.

A. Tamašiunas.

Vakaruose Išlaisvinti, Grįžta 
Sovietų Piliečiai

Maskva. — Į Odessą at
plaukė du laivai pilni so
vietinių piliečių, kuriuos a- 
merikieciai ir anglai Fran- 
cijoj išvadavo nuo nacių.

(Yra žinoma, kad vokie
čiai buvo suvarę ir apsčiai 
lietuvių į verstinus darbus 
Franci j o j.)

Naciai vertė daugelį iš
tremtų sovietinių piliečių 
Franci jo j statyti tvirtoves 
prieš amerikiečius ir ang
lus.

Lengvieji Anglijos bom- 
banešiai jau 36 naktis paei
liui mete dvitonines bombas 
į Berlyną.

Finansinė atskaita ui Sausio, 
Vasario ir Kovo mėn., 1945.

Sausio mėn. įplaukos:
Kp. Kas prisiuntė, Miestas Suma
— A. Bimba, Brooklyn $10.00
— D. M. Šolomskas, Brooklyn 10.00

11 S. Janulis, Worcester ..... 6.00
— S.Kuzmickas, Shenandoah 1.00

85 A. Račkauskienė, Haverhill 3.00
141 L. Ttireikis, Philadelphia 4.50 
117 J. Ragauskas, Shelton ..... 34.60

19 K. Matukaitis, Chicago .... 21.20 
Pav. P. A. Jatul, Stoughton .... 1.50

J. Daubaras, Athol ..........  2.00
20 St. Jasilionis, Binghamton 42.20
35 K. Bagdonas, So. Bend ..... 2.00

— A. Dambauskas, Girardville 1.05
66 P. Rinkevich, Gr. Rapids 7.60 
52 J. K. Alvinas, Detroit .... 21.80 
65 J. Kvietkauskas, Racine 2.00 

Pav. F. Gcrvickas, Athol ...., 15.00
— G. Murnikas, Fitchburg .. 20.00

10 S4 Reikauskas, Phila.........  91.40
83 A. Mališauskas, Mukegon 1.00

116 A. Matukaitis, Chicago .... 7.60
Pav. V. Kelmelis, Torrington 10.00

50 J. Stanley, Rochester ..... 21.00
— A. Tamulionis; Tariffville .. 1.00
Pav. F. Gervickas, Athol ..... 2.00

12 A. ValinČius, Pittston ....... 5.80
Pav. J. Žilinskas, Schuylkill H. 2.00

11 S. Janulis, Worcester ....... 4.50
43 B. Radževich, W. Barre .... 1.70
— K. Sungaila, Brooklyn .... 2.70 

92 A. Dočkus, Cicero .......... 18.10
1 Geo. Warison, Brooklyn .. 30.70

86 A. Pasilik, Chicago ..........  14.10
Pav. Ch. Jasiliun, Clyda 2.00
145 M. Bush, Los Angeles .... 18.60

54 S. Andrunas, Elizabeth .... 3.00
55 P. Babarskas, Brooklyn .. 14.60 
72 F. B. Lideikis, G. Neck .... 8.45

2-s Aps. J. Skiparius, Bayonne 10.00 
161 M. Baltrušaitis, Seattle 23.70
39 P. Šlekaitis, Scranton .... 20.80

207 J. Kraucevičius, Hart .... 1.00
4 J. Stupur, Portland .....  26.30

50 J. Stanley, Rochester ...  45.00
Pav. J. Sabatauskas, Clinton .. 1.50

68 B. Muleranka, Hartford .. 20.90 
94 K. Pakštienė, Kenosha .... 33.90

9 L. Trakimavičius, Norwood 3.75 
Pav. J. Janulevich, E. Elizabeth 2.00 
176 J. Daubaras, Athol, Mass. 3.00 
Pav. J. Venckus, Mexico ....... 5.00
187 J. A. Dementis, Chicago 12.40

28 S. Męison, Waterbury ..... 27.50
11 S. Janulis, Worcester ....... 1.50
43 B. Radževich, W. Barre. 9.00 
20 St. Jasilionis, Binghamton 10.90 

153 B. J. Sutkus, S. Francisco 47.10 
Pav. V. Raguski, Noxem ....... 3.50

Viso įplaukė .................... $774.45

Sausio Mėn. Išeigos:
Pašto ženklelių pirkta už $23.00 

Kn. ir sekr. alga už saus. m. 66.50 
Atmokėta aukų Lietuvos žm. 40.00 
Atmok. Laisvei pren. ir aukų 24.50 
Randa už spalį, lapkr., gruodį,

1944 m................................. 37.50
Vilniai už gars, kalendoriuj 20.00 
Pirkta raštinei reikmenų ....... 2.15
Pirkta anglų kalba kn. jaun. 8.44 
Už knygų ir “Š.” išsiuntimą 26.00 
Už atspausdinimą 10,000 duoklių, 

knygelių ........................... 29.80
Už atspausdinimą 4,000 konv. 15.66 
Knygiaus išeigos .................... 79.38
Knygų eksped. išeigos ......... 38.00
Už krasaženklius ...................... 5.00
Už anglų kalba knyg. jaun. 53.13 
Atmokėta “Laisvei” prenum. 33.00 
Atm. prenum. “Russky Golos” 9.00 
Atmokėta “Laisvei” aukų ..... Ž7.00

Viso išmokėta .................... 538.06
Sutrauka:

Balansas nuo 1944 m.......... $562.98
Sausio mėn. įplaukė ............  774.45

Kartu ............................. $1,337.43
Išmokėta ................................. 538.06

Balansas ........................... $799.37

Vasario Mėnesio Įplaukos:
13 F. Urba, Easton .............  12.30
63 A. Jocius, Bridgeport .... 24.30 
81 J. Augutienė, Brooklyn .. 4.05

— F. P. Malkaitis, Easton .... 5.00 
198 K. B. Kaross, Oakland .... 10.00

19 K. Matukaitis, Chicago .... 21.10 
166 D. Burba, Stamford ......... 7.70
79 Ig. Urmanas, Chicago ..... 35.50

2-s Aps. P. Janiūnas, Bayonne 10.00
55 P. Babarskas, Brooklyn .. 12.30 
67 G. A. Jamison, Livingston 11.10
2 M. Sk., H. Tamašauskienė 5.00 

212 P. Janiūnas, Bayonne ..... 27.80
Pav. J. Podjun, Luther ......... 2.50
188 A. Varaneckienė, Detroit 11.70 
103 A. Tamašiunas, Hudson 5.25
— S. Tvarijonas, Detroit ....... 2.00

44 J. Blažonis, Lowell ....... 25.80
138 A. Pakalniškienė, Maspeth 7.80

24 K. Bender, Brooklyn ....... 15.40
111 J. Ella, Butte .................. 4.60

11 S. Janulis, Worcester 19.50
25 A. Balsiūtč, Baltimore .. 14.10

6 Geo. Šimaitis, Montello .... 19.30
17 P. Eidukevičius, Shennad. 33.00 

118 A. Kraujalis, White Plains 4.60 
52 J. K: Alvinas, Detroit ... 31.95

2 J. Šūkis, S. Boston ......... 83.30
81 J. Augutienė, Brooklyn 14.20

— V. Kaulius, Easton .... 4.00
212 P. Janiūnas, Bayonne .... 15.10

8 V. Kvietkas, Cambridge 17.40 
180 F. Vilkas, Wilmerding' 18.50 
198 K. B. Kaross, Oakland .... 23.30 
145 M. Bush, Los Angeles ..... 61.65

67 G. Jamison, Livingston .... 1.50 
54 C. Andriūnas, Elizabeth .. 18.40

Pav. J. A. Jarome, Barre Pl. 2.00 
Pav. A. Bekevich, New Britain 4.20
— J. Benifcaitis, Chicago ..... 8.00
155 H. Janulienė, Worcester 15.10
66 P. Rinkevich, Gr. Rapids 21.50 

Pav. P. Gedar, Denver ........... 2.50
Pav. J. A. Dambrauskas

Springfield 3.00
— V. Rudaitis, Brooklyn ..... 27.00

1 G. Warrison, Brooklyn .... 13.80
15 A. V. Jakštys, Gibbstown 6.50 

218 A. Stakenas, Freesoil ..... 17.60
39 P. Šlekaitis, Scranton .....22,70

Pav. S. Civjan, Armijoj ......... 1.50
68 B. Muleranka, Hartford 12.50
94 K. Pakšienė, Kenosha ..... 16.05
73 J. Stanevich, Summerlee 17.00 
13 F. Urba, Easton .............. 3.10

Viso įplaukė .................. $836.25

Vasario Mėn. Išmokėjimai:
Kn. ir Sekr. alga už mėnesį $66.50 
Atmokėta aukų archyvui ..... 12.00
Atmokėta sub. Laisvei ......... 15.00
Už svetimos laidos knygas .... 5.65 
Paštui už “Šv.” 2-rą klasę .... 50.00 
Laisvei rankpinigių už “Šv.” 

spausdinimą 200.00
Rankp. ųž knygos spausd...... 300.00
Už anglų kalbos kn. jaunuol. 58.64 
Už l$nygų ekspediciją ............ 33.00
Pirkta brošiūrų už .................. 1.16
Už atspausdinimą brošiūros 109.86 
Apmokėtos archyvo bilos ..... 21.21
Už anglų kalb. kn. jaunuol. 40.53

Viso išmokėta .................. $913.55

Sutrauka:
Balansas nuo sausio mėn. $799.37
Vasario mėn. įplaukė ......... 836.25

Kartu ......................... $1,635.62
Vasario mėn. išmokėta ....... 913.55

Balansas ........................ $722.07

Kovo Menes. Įplaukos:
185 M. Klimas, Richmond Hill 3.00 
147 M. Kulikienė, Brooklyn 19.00
— V. Masionis, Hartford ......... 60
Pav. J. A. Dambrauskas,

Springfield 1.50 
49 G. Bendix, E. St. Louis .. 19.20 
63 A. Jocis, Bridgeport ....... 8.50
44 J. Blažonis, Lowell ......... 12.40
82 F. Lucas, Peoria ............ 14.00

188 A. Varaneckienė, Detroit 14.30 
22 J. Strepeika, Cleveland 42.30

— V. Rudaitis, Brooklyn 122.00 
• 78 G. Murnikas, Fichburg .... 9.00

30 A. Lipčius, Chester ......... 14.00
— Mag. Radzevičienė, B’klyn 1.00

11 S. Janulis, Worcester ....... 8.00
124 A. Dambauskas, Girardv. 11.50 
52 J. K. Alvinas, Detroit ... 37.30

185 V. Paukštys, R. Hill ....... 18.40
106 J. Briedis, Ambridge .... 14.60 
60 A. Lakickas, Coaldale ... 8.00

207 J. Chesnius, Hart ............  11.35
190 P. Nemura, Cleveland .... 44.50 

19 K. Matukaitis, Chicago .. 58.20
1 K. Rušinskienė, B’klyn.... 16.45 

10 A. J. Smitas, Phila., Pa. 16.90 
104 K. Guzevich, Chicago ..... 28.80
— A. Čekanauskas, Springf. 1.00
109 J. Dundulis, Toledo ........... 8.50
187 J. A. Dementis, Chicago 10.60

86 A. Pasilis, Chicago ......... 16.70
9 L. Trakimavičius, Norw. 31.40 

133 C. Bakshas, Camden ....... 11.00
141 P. Balčaitis, Phila.............. 9.15
— L. Bagdonas, Pittsfield .... 1.00

1 G. Warison, Brooklyn ..... 33.91
55 P. Babarskas, Brooklyn 15.20 

126 A. Grinkus, Vancouver 22.05 
103 M. Kazlauskienė, Hudson 21.10 
42 J. Egeris, Hudson ......... 14.00

Kaip Lietuvių Tauta “Išlydėjo” Vokiečius 1919 m.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Arkliai buvo grąžinti nu- 

kentėjusiems.
- Per Kuršėnų miestelį vo

kiečiai varė priplėštų galvi
jų bandą. Valstiečiai prie 
Ventos tilto pastojo vokie
čiams kelią. Kilo kautynės, 
kurių pasėkoje vokiečiams 
teko atsisakyti nuo dides
nės bandos dalies ir teko 
palikti beklaksant keletą 
savo sėbrų.

Į vieną Gruzdžių vals
čiaus kaimą keli ginkluoti 
vokiečiai atėjo vakare. 
Svečiai iš pat pirmųjų sa
vo viešnagės minučių taip 
pasirodė, kad kaimo gyven
tojams, nekilo abejonių, kas 
bus rytoj, kai tie svečiai 
pernakvos. Davę žinią gre
timo kaimo vyrams, vokie
čių aplankytojo kaimo gy
ventojai visą reikalą sudo
rojo taip tyliai, kad nei šuo 
neamtelėjo. Tik nei išaušu- 
sį rytą, nei bent kada vė
liau niekas nematė vokiečių 
iš kaimo beišeinant. Žino
mas tose vietose Juodeikių 
tyrelis amžinai priglaudė 
grobikus, norėjusius pasi
plėšti lietuvių rankomis su
kurto turto.

Pavažinėjus apie Joniškį, 
Žagarę, Kruopius, apie Ra
dviliškį, Šeduvą, toliau po 
šiaurės Lietuvą arba į že
maičių gilumą, vakaro 
prieblandoje ant prieklėčių 
pasikalbėjus su valstiečiais 
apie sunkius 1915-1918 me
tų vokiečių okupacijos lai
kus, galėjai išgirsti tokių 
naujienų ir pasipasakoji
mų, kurie rodo, kad vokie
čiams į Lietuvą kelias gal 
ir platus, gal ir tiesus, bet 
Lietuvoje keliai vokiečiams 
vingiuoti, retai kuriems 
praeinami, atsiremią sta
čiai į kapą. Daugelis žmo
nių rodė savo rankas, smau
gusias, dūrusias, šovusias 
vokietį. Ir neteko girdėti,

Pav. J. Gerdzos, Christopher 1.50
53 A. Glebo, Gardner ............  4.00
76 A. Kaunas, St. Clair ......... 4.70
14 O. Shember, Minersville 10.70 

136 P. Raymand, Newark .... 30.30 
87 H. Kairys, Pittsburgh .... 36.10 
25 S. Mack, Baltimore ....... 18.70

— V. Rudaitis, B’klyn ......... 1.45
1 G. Warrison, Brooklyn .... 13.60 

117 J. Ragauskas, Shelton .... 20.00
16 A. Matulis, Jersey City .... 26.35 

134 A. Zaliaduonis, Cuba ....... 3.50
116 A. Matukaitis, Chicago .. 10.70 
145 M. Bush, Los Angeles .... 12.30

2 J. Šūkis, S. Boston ......... 28.90
8 V. Kvietkas, Cambridge .. 1.50 

50 J. Stanley, Rochester .... 12.20 
92 A. Dočkus, Cicero .......... 26.90

140 Dr. A. L. Graičūnas,
Waukegan 19.20

Viso įplaukė ................ $1,036.01

Kovo Mėn. Išeigos:
Sekr. ir kn. alga už kovo m. $66.50 

i Rankp. pasiųsta už knyg. sp. 200.00
Už atsp. 500 paliud.................. 7.58
Už spaudos darbus org. reik 7.07 
Atmokėta Laisvei aukų ....... 2.00
Atmokėta Laisvei prenum....  10.00
Už popierą kn. spausd.......... 300.00
Atmokėta Laisvei prenum....  11.50
Už anglų z kalba kn. jaunuol. 10.84 
Už knygų išsiuntimui ženki. 35.00 
Atmokėta aukų Lietuvos žm. 47.92 
Atmokėta Liaud. Bialsui aukų 10.00 
Dabaigtd mok. už “š.” No. 1 315.28 
Už “Šv.” išsiuntimą į Kanadą 30.00 
Už anglų kalba knyg. jaun. 18*35 
Už atvirutes švies, reikale .... 5*00 
Atmokėta Vilniai prenum........ 8.50
Atmokėta Laisv. bazaro aukų 2.50

Viso išmokėta ............  $1,088.04

Sutrauka:
Balansas buvo .................... $722.Q7
Kovo mėn. įplaukė ..........  $1,036.01

Kartu .......................... $1,758.08
Kovo mėn. išėjo ......... :.......  1,088.04

Balansas ........... :........... $670.04
D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius.

EVA MIZARA, 
ALDLD CK Iždininkė.

Revizijos Komisijos Pareiškimas:
Mes, Antro Apskričio išrinkta ko

misija peržiūrėjome ALDLD finan- 
tų knygas už 1944 metus ir .surado
me viską tvarkoje.

V. Rudaitis, 
Ch. Balčiūnas.

Vasario 2, 1945 m.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

• 
kad kas būtų gailėjęsis tai 
padaręs. Vienas pamaldus 
senukas, papasakojęs, kaip 
jis kirpente nudėjo atė
jusį jį plėšti vokietį, pabai
gė savo kalbą:

— Užmušiau, tai užmu
šiau, o mirti dėl to nė kiek 
nebijau. Kitų nuodėmių ne
turiu, o už vokietį dievas 
manęs nebaus. Dėl to, kad 
vokietis — ne žmogus, o 
pikčiau gyvatės.

Pavojinga minėti pavar
des žmonių, anais laikais 
vykdžiusių amžinąjį lietu
vių tautos kerštą vokie
čiams grobikams. Dar pa
vojinga minėti ir kaimus, 
kur galą gavo kryžeivių pa
likuonys, nuo Reino, nuo 
Oderio ir įvairių Vokieti
jos pakraščių, kaip prieš 
amžius jų protėviai, ėję į 
Lietuvą pasiplėšikauti. Gal 
tie žmonės tebėra gyvi, gal 
ir kaimai dar nesugriauti, 
kaip Myliūnai, Lazdėnai, 
Trakėnai ir dešimtys kitų. 
Bet jų veiksmai prieš vo
kiečius, jų darbai kovojant 
su amžinuoju lietuvių tau
tos priešu tebus gyvu pa
vyzdžiu tiems, kuriems ten
ka kęsti dabartinę sunkią 
vokiečių okupacijos naštą 
ir kuriems tenka ginti savo 
sodybas, savo turtą, savo 
ir šeimų gyvybę bei garbę 
nuo vokiškųjų plėšikų.

Vokiečiai atsimena 1319- ' 
1920 metų pamokas Lietu
voje. Jie žino, kad jei 
tuomet kantrūs Lietu- 
vos valstiečiai pagaliau su
bruzdo, ir kiekvienas krū
mas prabilo šūviais į plėši
kus, tai dabar Tarybų Lie
tuvoje, kur ginkluota liau
dies kova pasiekė aukšto 
laipsnio dar okupacijos są
lygomis, atsitraukimo die
nomis jiems bus nepalygin-y 
ti karščiau. Vokiečius išly
dės mirties kulkomis kiek
vienas lietuvis pajėgiantis 
laikyt savo rankoje ginklą. ,
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.
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Jersey City, N. J.
Ir Mes Išpildėme Kvotą.

Mūsų mieste bent kokis vei-

rai ir paaiškinus dalyką. Tai 
nėra lengvas darbas ir vertas 
tarti didelis ačiū tiems drau
gams, kurie atjautė mūsų bro
liams Lietuvoje ir aukojo su 
geru* noru, pasirįžimu ir su pa-

Worcester, Mass.

(Tąsa)
Keturios rakietos šnypšdamos iššliau

žė iš bengališkų dūmų tirštumos ir var
gais negalais ėmė šliaužti aukštyn.

Tačiau kažkur pasaulyje dar nebebu
vo- mėnulis. Ir tai paaiškėjo tik tada, kai 
Petia ir Zoja atsirado pačioje sodo gilu
moje. Pro skyles lapijoje skverbėsi tokia 
ryški ir tokia pasakiška mėnulio šviesa, 
jog net mergaitės akių baltymai atspin
dėjo įkaitintu mėlynumu, ir tokiu pat 
mėlynumu blyksterėjo rėčkoje po senu 
abrikoso medžiu tamsus vanduo, kuria
me plaukiojo kažkieno žaidžiamoji val
telė.

Kaip tik čia berniukas ir mergaitė, 
visai netikėtai sau patiems, ir pasibu
čiavo, o pasibučiavę taip sumišo, jog, 
perdėtai garsiai šaukdami, ėmė bėgti, 
kur akys mato, ir bėgo tol, kol pasijuto 
diendaržyje. Ten vaikščiojo samdiniai, 
atėję sveikinti šeimininkės.

Ant pušinio stalo, išnešto iš šeimyni
nės virtuvės į orą, stovėjo statinaitė 
alaus, dvi stuopos valstybinės degtinės, 
dubuo keptų žuvų ir kvietinis raguolis. 
Girta virėja, nauja kartūnine palaidinė
je su apsiuvais, piktai padavinėjo vaikš
čiojantiems samdiniams porcijas žuvies 
ir pildė puodukus. Armonikininkas su 
atsegiotu švarku, išskėtęs kelius, siūba
vo kėdėje, rinkdamas bosinius uždūstan- 
čios armonikos vožtuvus.

Du tiesūs berniukai su abejingais vei
dais, vienas antrą paėmę už šonų, krai
pė užkulnius, trypdami polką. Keletas 
samdinių mergaičių su naujomis, ne
skalbtomis skarelėmis, su skruostais, 
kurie iš koketiškumo ir odai suminkš
tinti buvo ištepti pomidorų rašalu, sto
vėjo apsikabinusios su savo aukštais 
oženos batukais.

Rudolfas Karlovičius ir’ Luizė Fran- 
cevna traukėsi atgal nuo samdinio, besi
veržiančio prie jų.

Samdinys buvo visiškai girtas, Kele
tas žmonių jį laikė už rankų. Juka tekė
jo iš nosies ant šventadieniškų, pusiau 
perplėštų marškinių. Jis keikėsi baisiais 
žodžiais.

Raudodamas ir beveik springdamas 
šiais piktais, kuone pasiutusiais raudo
jimais, jis šaukė, grieždamas dantimis, 
tartum sapne:

— Trys rubliai penkiasdešimt kapei
kų už du katorgiškus mėnesius!... O, 
sunki tu be sąžinės! Leiskite mane prie 
šito niekšo! Būkite žmonės, leiskite, ma
ne prie jo: aš iš jo dvasią išleisiu! Duo
kit degtukų, leiskite mane prie šiaudų: 
aš jiems tuoj vardadienį padarysiu ... 
Och, nėra tau Grišos Kotovskio (Grigo
rijus Kotovskis 1905-1906 m. vadovavo 
partizaniniams Besarabijos dvarininkų 
užpuolimams), gyvate!

Mėnulio šviesa blizgėjo jo užverstose 
akyse.

— Na, na, na... — murmėjo šeimi
ninkas atsitraukdamas. — Žiūrėk, Gav
rila, per daug neįsismarkauk, nes, žinai, 
dabar už šiuos žodžius ir pakarti gali.

— Nagi! Kark! — uždusdamas šaukė 
samdinys. — Ko gi tu nekari? Na, gerk 
kraują! gerk!...

Tai buvo taip baisu, taip nesupranta
ma, ir, svarbiausia, — taip nesisiejo su 
visa šia nuostabia švente, jog vaikai šo
ko atgal, šaukdami, kad Gavrila norįs 
papjauti Rudolfą Karlovičių ir padegti 
ekonomiją. i » 1

Sunku įsivaizduoti, koks sąmyšis kilo 
vasarinėje.

Tėvai vaikus vedė į kambarius. Visur 
uždarinėjo langus ir duris, tartum prieš 
audrą. Zemskių (Zemskis — carų Rusi
joje miestelio ar bažnytkaimio policinin
kas) viršininkas Čuviakovas, atvažiavęs 
kelias dienas šeimoje paviešėti, nuėjo 
per kroketo aikštelę, koja raudamas 
lankelius, nuo kelio mėtydamas kūjelius 
ir rutulius.

Pakeltose rankose jis laikė dvivamzdį 
šautuvą.

Veltui, Ęųdęlfas Karlovičius svečius 
prašė nurimti. Veltui jis įtikinėjo, kad 
jokio pavojaus nesą: Gavrila surištas ir 
pasodintas rūsyje, ir rytoj jo ateisiąs 
uriadnikas (Uriadnikas — vyresnysis 
policininkas valsčiuj ar mieste ).

Kartą naktį viršum stepių iškilo rau
dona pašvaistė. Rytą pasklido gandas, 
kad sudegė kaimyninė ekonomija. Kal
bėjo, kad jų padegę samdiniai.

Atvažiavę iš Odesos pasakojo, kad 
mieste sąmyšis. Plito gandai, kad uoste 
deganti estakada.

Po šventės, auštant, atvažiavo'uriad
nikas. Jis išvežė Gavrilą. Pro ryto mie
gą Petia net girdėjo uriadniko troikos 
(Troika — trejetas arklių, sukinkytų į 
vieną vežimą — vienas ienose, o du iš 
šonų) skambalą.

Vasarotojai ėmė išvažinėti.
Netrukus ekonomija visai ištuštėjo.
Petia pastovėjo prie užkerėtosios rėč

kos po senu abrikoso medžiu, pamaišė 
rykštele vandenį. Ne! Ir rėčka buvo ne 
ta, ir vanduo ne tas, ir senas abrikoso 
medis ne tas.

Viskas, viskas aplink pasidarė sveti
ma, viskas nebeteko žavumo, viskas į 
Petia žiūrėjo tartum iš tolimos praei
ties.

Argi ir jūra paskutinį kartą Petia su
tiks taip pat šaltai ir abejingai?

Petia nubėgo prie skardžių.

ANTRAS SKYRIUS
Žema saulė akinamai mušė į akis. Jū

ra po ja visu pločiu degė kaip magnis. 
Stepai nutrūko iš karto.

Sidabriniai laukinio alyvmedžio krū
mai, apsiausti verdančio oro, virpėjo 
viršum bedugnės.

Status kelias zigzagais vedė žemyn.
Petia buvo įpratęs juo bėgioti basas. 

Bateliai berniuką varžė. Puspadžiai sli
dinėjo. Kojos savaime bėgo žemyn. Jų 
nebuvo galima sulaikyti.

Ligi pirmojo pasukimo berniukas dar 
šiaip taip kovojo su žemės traukos jėga. 
Jis kraipė užkulnius ir graibėsi už sausų 
šaknų siūlelių, kabančių ties keleliu. Ta
čiau supuvusios šaknys trūkinėjo. Iš po 
užkulnių byrėjo molis. Berniukas buvo 
apsiaustas debesio dulkių, smulkių ir 
rudų kaip kakavos milteliai.

Dulkės grūdosi į nosį, gerklėj perštė
jo. Petiai tai nubodo. E, tebūnie, kas 
bus!

Jis visa gerkle suriko ir, mostelėjęs 
rankomis, strimagalviais ėmė lėkti že
myn.

Skrybėlė, pilna vėjo, daužėsi už nu
garos. Matrosiška apykaklė plevėsavo. 
Dygiai siurbėsi j kojines ... Ir berniu
kas, baisiai šokinėdamas didžiulėmis 
gamtinių laiptų pakopomis, staiga įsily- 
kėjęs išbėgo į sausą ir šaltą, dar saulės 
nesušildytą kranto smėlį!

Smėlis buvo nuostabiai baltas ir smul
kus. Klampus ir gilus, ištisai subadytas 
vakarykščių pėdsakų duobutėmis, nusi- 
trynusiomis ir beformėmis, jis priminė 
pačios pirmos rūšies manų kruopas.

Jis nuotakiai, beveik nepastebimai ėjo 
į vandenį.

Ir jp kraštutinė juosta, kurią kas va
landėlė dengė platūs baltų kaip sniegas 
putų liežuviai, buvo drėgna, alyvinės 
spalvos, lygi, tvirta ir lengva vaikščioti.

Nuostabiausias pasaulyje paplūdimis, 
po skardžiais išsitiesęs per šimtą varstų 
nuo Karolino-Bugazo ligi Dunojaus žio
čių — tuometinės Rumunijos sienos, — 
rodėsi laukinis ir visiškai be žmonių šią 
ankstybą valandą.

Vienumos jausmas apglėbė berniuką 
nauja jėga. Tačiau dabar tai buvo visai 
ypatinga, išdidi ir vyriška vienuma Ro
binzono negyvenamoje saloje.

Petio pirmiausia ėmė žiūrinėti pėdas. 
Jis turėjo prityrusias, įžvalgias nuoty
kių ieškotojo akis.

Jis buvo apsuptas pėdsakų. Jis juos 
skaitė kaip Mayne-Reidą.

Juoda dėmė skardžio sienoje ir pilki 
kampai kalbėjo, kad naktį prie kranto 
buvo sustoję čiabuviai ir lauže viręsi 
maistą.

Į spindulius panašūs žuvėdrų pėdsa
kai rodė buvus tylumą ir pakrantėje 
smulkios žuvies gausumą.

Ilgas kamštis su prancūzišku įspaudu 
ir vandeny pabalusi citrinos • riekelė, 
bangos išmesta ant smėlio, nepaliko jo
kių abejonių, kad prieš keletą dienų at
vira jūra nuplaukė užsieninis,/laivas. .

Tuo tarpu saulė jau truputį pakilo 
viršum horizonto. Dabar jūra žėrėjo jau 
nebe ištisai, o dviejose vietose: ilga juos
ta pačiame horizonte ir dešimčia akis 
rėžiančių žvaigždžių, pakaitomis žybčio
jančių veidrodyje bangos, atsargiai gu
lančios ant smėlio.

(Bu§ daugiau)

kimas nėra įmatomas. Prakal
bos, parengimai pasilieka už
mirštyje ir padėti į istorijos 
archyvą. Tačiaus, reikia 'pri
minti, kad buvo laikai, kuomet

kilusiu ūpu.
Aukojo sekamai: J. B. Pa- 

serpskis, A. ir S. Matuliai po 
$10; P. Vosylius, J. ir T. Au
gučiai, M. Sabaliauskas, G.

ir Jersey iCity buvo mūsų or
ganizacijų veikimas, parengi
mai, prakalbos ir buvo garsių 
ir gerų veikėjų darbininkiškoje 
dirvoje.

Na, tai kyla klausimas, kur 
mūsų buvę visuomenės veikė
jai dingo? Atsakymą rasime 
štai kur. Tie, kurie gyvena 
Jersey City ir gyvi esą paseno. 
Senatvėje geriau ir linksmiau 
būti, ramiai. Senstanti ir sulau
kę liuoslaikio nedirbamos die
nos, bei liuoso vakaro, nusia
vęs čeverykus ir laikraštį 
ranką—skaito, kol beskaityda
mas užmiega, arba kaimynui 
atsilankius, -žfr pas kaimyną 
nuėjęs prie alaus ar kazyrių 
linksmai laiką praleidžia ir, jei
gu bent kas prisimena, kad yra 
reikalų dėlei organizacijos ar 
visuomenės labo, tai atsakymą 
tuojau gausi: “Neturiu laiko— 
užimtas!”

Ir va, mūsų miestui Lietu
vos Pagelbos Komitetas pasky
rė sukelti $50. Laiškai organi
zacijų susirinkimuose buvo 
skaityti, priimti ir padėti į ar
chyvą. Drapanų rinkimas Lie
tuvos žmonėms “nesvarbus da
lykas” ir, jeigu tu, Antanai, tu
ri laiko, tai dirbk vienas, pa
gelbos nuo kitų mūsų veikėjų 
nesitikėk. Antanas to.kis grieš- 
nas žmogus, kaip ir kiti, dirba 
ilgas valandas ir liuoso laiko 
dar mažiau turi, bet retkar
čiais pasijudina ir darbo pa
sekmės būna, sukelta netik 
mum skirta kvota, bet dvigu
bai ii’ su kaupu.

Well, tūlas laikas atgal pa
siunčiau Lietuvai Pagelbos Ko
mitetui $49 ir dabar nuvykus 
į “Laisvės” bazarą nuvežiau 
$54. Reiškia, sukėlėme viso 
$103, vietoje mum skirtos kvo
tos .$50 ir be jokių prakalbų, 
bei parengimų, kuriuose kalbė
tojai nušviesdami Lietuvos 
žmonių reikalą užagituoja 
klausytojus ir to pasekmėje su
sirinkę esą duosesni. Mūsų gi 
surinktos aukos atliktos susi
tinkant kiekvieną žmogų atski-

Daugėla, A. ir O. Zavišai ir 
LLD 16-ta kuopa po $5, J. 
Kreivėnas $2; J. Kačergius ir 
P. Jasaitis po $1.

P (įžengėm Pirmyn.
LLD 16-ta kuopa nors nėra 

skaitlinga nariais, bet nariai 
verti pagyrimo, kad šiais me
tais jau visi pasimokėjo duok
les ir duoklės pasiųstos į Cen
trą. Būtų neblogas dalykas, 
kad padirbėję gautume nors 
vieną naują narį, tai* kuopa tu
rėtų narių pagal kuopos nume
rį 16-ką. Dabar gi turime tik 
15-ką.

LDS kuopos susirinkime įvy
kusiame kovo mėnesį padary
tas tarimas, kad .kiekvienas 
kuopos narys turi nusipirkti 
rengiamo LDS kuopų pikniko 
įžangos tikietą. Piknikas įvyks 
rugpjūčio mėnesį šių metų. 
Kuopos nariai gerai parėmė 
LDS Trečio Apskr. naudingą 
darbą mūsų karių sušelpimui. 
Dalykai, kurie aplaikyti tam 
reikalui randa gerą narių pri
tarimą.

O. žal.kauskienė vis dar ser
ga,* sveikata nesitaiso, lietuvių 
priežodis sako: Žmogui yra 
lengva susirgti, bet nėra len
gva pasitaisyti.

Teko patirti, kad senas “Lai
svės” skaitytojas ir užeigos sa
vininkas Mačionis sunkiai ser
ga. J. Sulaitis, 27 d. kovo pa
imtas į kariuomenę. Lietuvių 
klebonas nepaisant gavėnios 
buvo suruošęs kortavimo vaka
rą, 18-tą d. kovo ir mokino pa
rapijomis būti kazirninkais. 
Prieš užgavėnes toje pačioje 
pobažnytinėje svetainėje buvo 
blynų balius ir kelbonas su sa
vo parapijonais nieko daugiau 
neišmoko, kaip tik kortavimo 
parės ir blynų baliai; geresnio, 
kultūriškesnio visuomenei da
lyko negali sugalvoti. Pilietis.

Riebalų plėmus ištraukia 
karštas prosas, prosinant 
per popierą, kuri sugeria 
riebalus.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

2_ 4
VALANDOS: g__g Sekmadieniais nėra valandų.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

. (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Iš Aido Choro Darbuotės.
Paprastai yra žinoma, kad 

darbymetė ateina apie vidur
vasarį, kada ūkininkai prade
da šieną pjauti ir javus doro
ti. (Ar Worcesteryj? — Red.) 
Bet aidiečius darbymetė užpuo
lė “nelaiku,” vos žiemai pasi
baigus; mat reikalinga prisi
rengti, kad darbą tinkamai at
likus. Na, ir nejuokais jie pra
kaituoja, skubina, mankštosi ir 
daugiausiai galvosūkio yra jų 
mokytojai — Karsokienei.

Ji tai tikrai jaučia, kad ai- 
diečių darbymetė prasideda la
bai anksti, tikriau pasakius, ba
landžio 15 d., mat, tą dieną 
Aido Choras suvaidins operetę 
— “Kada Kaimas Nemiega.”

Ir jeigu kaimas nemiega, tai 
tam ir priežastis turi būti ir 
tą priežastį pamatysite daly
vaudami šiame parengime. 
Ruoškitės!

risas. Po 50c aukavo: J. J. 
Bakšys, A. Kalakauskienė, L. 
Žukas ir M. Deksnienė. Viso 
aukų surinkta $24.43. Maistu 
aukavo parengimui M. Sukac
kienė, H. Janulienė, Valan- 
čauskienė ir Narusevičienė. 
Visiems ir visoms širdingai 
ačiū už aukas. Choro Koresp.

Sovietų Žygiai Silezijos-Če- 
choslovakijos Frontuose
Maskva. — Į pietų rytus 

nuo savo apsupto Silezijos 
didmiesčio Breslau, Pirmo
ji Ukrainos armija užėmė 
Strehlen ir Rybnik miestus, 
didelius plentų mazgus ir 
galingus vokiečių atspirties 
centrus.

Linkui Moravskos Ostra- 
vos, Čechoslovakijoj, Ket
virtoji Ukrainos armija už
ėmė Zory, Lošiau ir dau
giau kaip 40 kitų gyvena
mųjų vietų.

Penktadienis, Kovo JJŪ,Jt945

Sekmadienį, kovo 18 d. Aido 
Choras surengė parengimą 
Raudonojo Kryžiaus paramai 
ir Lietuvos žmonių pagalbai. 
Nors choriečiai dabar yra la
bai užimti besiruošdami prie 
vaidinimo operetės, bet jie ir 
tokius svarbius reikalus nepa
miršta ir gauna talkininkų, o 
vakarienės gamintojomis ir bu
vo: M. šiupinienė, M. Pacesie- 
nė, ir M. Norkienė, kurios pa
gamino skanaus maisto sve
čiams ir choriečiams.

Į parengimą atvyko ir mūsų 
mylimas Dr. F. J. Borisas. Jis, 
kaip visuomet, pasakė įdomią 
kalbą, pateikė “receptą,” kaip 
ilgai gyventi ir nepasenti.

Buvo renkamos ir aukos. 
Aukavo sekamai: Mrs. ir Mr. 
Mikelaičiai $2. Po $1: J. šala- 
vėjus, J. Norvaiša, J. Gerdaus- 
kas, F. Mačiulis, E. Trasikie- 
nė, A. 'Pilkauskas, J. Skliutas, 
J. Karsokas, P. Butkevičius, 
M. Sukackienė, E. Dovidonienė, 

B. Mizara, F. Kalanta, A. Dva- 
reckienė, J. Dovidonis, K. Ko- 
sulis, J. Skeltis, ir Dr. F. Bo-

Maskva. — Sovietų jėgos 
per dieną sudaužė bei su
žalojo 179 vokiečių tankus 
ir motorines patrankas ir 
nušovė 37 jų lėktuvus.

Sovietai dar vienoj vie
toj perėjo Odro upę linkui 
Berlyno.

Thomas J. Klimai! is
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6728.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam Planus
| LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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 16th SI., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vemon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Po Tūkstantį B-29 Pleš
kins Japoniją

Washington.— Vienu žy
giu po tūkstantį galingiau
sių Amerikos bombanešių 
degins ir sprogdins Japoni
ją šią vasarą, kaip sakė 
gen. H. H. Arnold, Ameri
kos armijos oro jėgų gal
va. Iki šiol didžiuosiuose o- 
ro žygiuose prieš Japoniją 
veikė iki 350 B-29 bombane
šių.

Prezidentas ir Senatas 
Paaukštino 9 Generolus

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas skyrė sekamus 
devynis generolus leitenan
tus į pilnus generolus (su 
keturiom žvaigždėm) ir se
natas patvirtino:

Brehon B. Somervell, ar
mijos oro jėgų komandie- 
rius J. T. McNarneyi Omar 
N. Bradley, Walter Krue
ger, Carl Spaatz, Geo. C. 
Kenny, Mark W. Clark, Ja
cob L. Devers ir Thomas D. 
Handy.

FILIPINUOSE AMERI
KIEČIAI PAĖMĖ CEBU
Manila. — Amerikos ka

riuomene užėmė Cebu mie
stą, Cebu salos sostinę.

Naujesni skaitmenys ro
do, kad minkštųjų anglia- 
kasyklų mainieriai nubal
savo streikuot tokia daugu
ma, kaip 8 prieš 1.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Francisco konferenciją, — 
priimti net ir tuomet, jei ši 
vyriausybė iki balandžio 25 
d. nebus papildyta naujais 
žmonėmis, kaip tarė Jaltos 
konferencija.

Mes sutinkame su Varšavos 
vyriausybės reikalavimu. Len
kija priverto būti atstovauja
ma toje svarbioje konferenci
joje.
Lietuva ten bus atstovaujama 

bendrosios Tarybų Sąjungos 
delegacijos.

Iš Gerai Pavykusių Paskaitų, 
Bankieto ir Koncerto.

Kovo 25 d. po piet pas mus 
buvo didelis įvykis. Tą dieną 
Lietuvių Piliečių Kliubas turė
jo surengęs sveikatos klausimu 
paskaitas, bankietą ir labai 
gražų koncertinį dainų progra
mą.

Paskaitą davė ir labai žin
geidžiai sveikatos dėsnius aiš
kino daktaras Jonas Repšys iš 
Cambridge, Mass., kurio ofisas 
randasi 278 Harvard St., Cam
bridge. Kaipo žymus daktaras, 
jis savo ’pamokomis suteikė 
žmonėms daug brangaus tur
to. Gerbiamas daktaras dau
giausia aiškino apie vėžį, šir
dies veiksmus, aukštą kraujo 
spaudimą ir reumatizmą.

Aiškindamas šias tankiau
sias ligas daktaras papildė 
smulkesniais žinojimo dalykė
liais, kas publikai buvo neap
sakomai vertinga sužinoti, 
kaip sveikiau pasilaikyti. Už tą 
mes lovvelliečiai begaliniai esa
me dėkingi gerbiamam dakta
rui.

Apart visko, daktaras mum 
parodė ir kaip niekad nereikia 
pamiršti Lietuvos nuo karo nu
kentėjusios. Todėl daktaras pa
aukojo $5 Lietuvos vaikučiams. 
Ačiū, daktare!

Paskaitose dalyvavo daug 
žmonių, atydžiai išklausę pas
kaitą gausiai statė klausimus, 
į kuriuos daktaras labai nuo
širdžiai atsakinėjo.

Tuojaus po paskaitų stalai 
buvo priruošti ir žmonės susė
do prie skanių “chop suey,” jau 
garuojančių ant stalų, kur bu
vo ir kitokių užkandžių, ir alu
čio1 išsigerti.

Skaniai užvalgę, turėjome 
progą susipažinti su gerbia
mais dainininkais iš plačiojo 
Bostono. Pirmiau negu progra
mas buvo pradėtas, komisijos 
narys J. Karsonas po trumpam 
apreklamaVimui kiekvieno dai
nininko, atskirai iššaukė ir pu
blikai perstatė geresniam supa
žindinimui lowelliečių su ger
biamais dainininkais..

Dainų programą turėjome se
kantį: pianu akompanavo vi
siems dainininkams draugė 
Emma Giciūtė (iChuladienė). 
Solo dainavo Ignas Kubiliūnas, 
Rūta Giciūtė ir Robertas Niau- 
ra. Jie vienas kitam neužsileis
dami gražiai sudainavo po ke
letą dainų, o publika gausiai 
plojo ir ačiavo. Pasirodė estra
doje nedidelė ypata. Tai buvo 
Mr. Adam Grinevičius iš 
Cambridge, Mass., kuris yra 
puikiai pasirodęs pasaulinėj 
parodoj New Yorke. Jis šį kar
tą apsinuoginęs krūtinę ir su 
gana stambiais muskulais, ku
rie su kiekvienu judėjimu pas 
jį vartosi: iškyla, tai vėl nusi
leidžia sulyg rankų judėjimu. 
Galima buvo matyti, jog tuose 
muskuluose slėpėsi pajėga, ne
žiūrint, jog pats žmogus nedi
delis. Adomas papylė krūvą 
storų vinių ir storų geležų ant 
grindų. Skamba - barška, tarsi 
čia imamasi kokis \tankas bu- 
davoti. Ir dar priedui padeda 
pilną kaladę kązyrių. Visi tik 
žiūri ir tėmija, kas gį čia da
bar įvyks? Nagi Adomas pada

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
A.L.P. Kliubo susirinkimas įvyks 

balandžio 2 d., 7:30 v. v., 376 W. 
Broadway. Prašome visus narius 
dalyvauti laiku, bus daug svarbių 
nutarimų. Taipgi atsiveskite ir nau
jų narių. Nepamirškite užsimokėti 
duokles. — A. D. (75-76)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. ir 22 kp. rengia 

prakalbas. Kalbės V. Andrulis, Vil
nies redaktorius. Jvyks balandžio 
2 d., 8 v. v. Brown Leaf Salėje, 
987 E. 79th St. Kviečiame visus da
lyvauti, išgirsti apie vėliausius pa
saulio Įvykius. — Rengėjai. (75-76)

EASTON?PA.
LD3 51 kp. susirinkimas neįvyks 

balandžio (April) mėnosj. Nariai, 
norinti užsimokėti duokles už šį mė
nesi, malonėkite ateiti pas sekreto
re j namus, vakarais. Evelyn Farion, 
sekr., 1129 Butler St. (75-76)

NEWARK, N. J.
Kovo 31 jvyks koncertas ir ba

lius. Pradžia 8 v. v., Am.-Russian 
Center, 53 Broome St. įžanga 60c 
su taksais. Pusė pelno eis Raudona
jam ^ryžiui. Tad kviečiame visus 
draugus dalyvauti. Parengimą ruo
šia Am-Russian Frat. Soc. of IWO, 
Br. 3060, Choras ir Šokikų Grupe.

(74-75)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 Kp. susirinkimas jvyks 

balandžio 1 d., 2 vai. dieną, pas dd. 
Kasparius, 191 S. Sherman St. Visi 
draugai dalyvaukite, turime svarbių 
reikalų aptarti. — Sekr. (74-75)

WILKESJBARRE, PA.
Plymouth© Liet. Taut. Kapinių 

Bendrovės metinis susirinkimas 
jvyks 1 d. balandžio, 2 vai. dieną. 
40 Ferry St., Plymouthe. Visi šėri- 
ninkai ir sklypų savininkai kviečia, 
me dalyvauti šiame susirinkime, tu
rime daug reikalų apkalbėti, kaip 
tai apie gerovę kapų ir jų apžiūrė
jimą, taipgi prašome užsimokėti už
vilktas duokles. Reikės ir kapų val
dybą išrinkti visiems metams. Kvie
čiame visus laisvų minčių žmones 
dalyvauti. — C. S. Kasparas, sekr.

(74-75)

Tai vaizdas iš Inkstar, Mich. Čia yra kooperatyviška 
krautuvė. Ji priklauso valdžios namą projekto gyvento
jams. Jie džiaugiasi, kad jiems nereikia kelius blokus 
eiti nusipirkti miasto.

LOWELL, MASS;
linęs tij pačių storų vinių pu
blikai ir ‘pats imasi jas lanks
tyti, kaip menkus daiktelius. 
Pasiima kaladę kazyrių ir ją 
perplėšia į keturias dalis. Pa
gal iaus Adomas paima storą 
geležį, ant .kurios pakartum di- 
džiausį jautį ir ta, nors jau su 
didelėm pastangom, bet raitosi 
jo rankose be atsilaikymo. Pu
blika nustebo tą matydama. 
Tai buvo demonstravimas ne
paprastų žmogaus pajėgų. Tai 
didelė retenybė.

Nusiraminus publikos triuk
šmingam plojimui, prasidėjo 
kita dalis dainų programų. 
Pirmininkas draugas Rapolas 
Čiulada perstatė duetą: Evon
ne ir Robertą Niaurus. Abu 
gražiai sudainavo dvi dainas, 
už ką ’publika jiems karštai pa
plojo ir ačiavo.

Antras duetas buvo Igno Ku
biliūno ir Roberto Niauros. Tai 
buvo labai puikiai sudainuota 
keletas dainų ir juos publika 
nenorėjo paleisti, vis ir vis 
smarkiau plodama ir daugiau 
reikalaudama dainuoti.

Trečias ir paskutinis duetas 
buvo, tai Rūtos Giciūtės ir Ig
no Kubiliūno. Jiedu labai gra
žiai ir vykusiai sudainavo kele
tą dainų. Gi publika mokėda
ma gerai įvertinti visiems dai
nininkams karščiausiais aplo
dismentais ačiavo už gražų pa- 
dainavimą ir už draugišką pa
tarnavimą Lowellio lietuviams. 
Tenka mums pasidžiaugti šiuo 
programų!

Gerbiami dainininkai, lowel- 
liečiai niekad jūs neužmirš nei 
jokiame reikale. Lowellio Lie
tuvių Piliečių Kliubas labai 
širdingai dėkoja daktarui Rep
šiui, A. Grinevičiui, Evonne ir 
Robertui Niauram, Rūtelei Gi- 
ciūtei, Ig. Kubiliūnui ir Emmai 
Chuladienei už akompanavimą.

šio parengimo komisijoj 'bu
vo: Kazimieras Kojutis ir Jo
nas Karsonas. Bet kuomet pa
matėme, kad darbo yra daug, 
tai mums į talką prisidėjo ir 
drg. Rafolas čiulada. Gi mais
tą gamino draugės Mary čiula- 
dienė ir Uršulė Daugirdienė. 
Joms už gerą pasidarbavimą 
tenka didėlė padėka.

Prie stalų patarnavo šios 
draugės: Julia Gicius, A. Ar- 
bačauskienė, V. Kaladinskienė, 
A. Paulenkienė, Eva Sukackie
nė, May čiuladutė ir Jone 
Daugirdutė. Jom^ labai ačiū , už 
gražų patarnavimą svečiams. 
Taipgi ačiū visai publikai už 
skaitlingą atsilankymą. Ačiū 
mūsų kaimynams iš Lawrence 
ir Nashua už atsilankymą pas 
mus.

šis parengimas mums parodė, 
kaip reikia ir kaip galima ką 
nors gero ir pas mus Lowelly 
surengti ir turėti. Tik reikia 
gerai suplanuoti, susisiekti su 
gerais žmonėmis, kurie gali 
mums padėti ir tada bendrom 
spėkom siektis prie pasibrėžto 
tikslo. J. 'M. Karsonas.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas ragino kongre
są 50 procentų numušt mui
tus ant prekių, įgabenamų 
iš svetimų kraštų.

Philadelphia, Pa.
Parengimas Lietuvos 

Vaikučiams.
Lietuvių Tautiškas Pašelpi- 

nis Kliubas rengia balių savo 
svetainėje, 928 E. Moyamen- 
sing Avė., 7 d. balandžio, šeš
tadienį. Pradžia 7:30 v. vak.

Philadelphijos lietuvių visuo
menė prašoma atsilankyti į šį 
parengimą ir paremti Lietuvos 
vaikučius. Jiems trūksta rūbų, 
kenuoto maisto, apavalų ir kitų 
dalykų. Kliubas atstovauja Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
teto Skyrių Phila. ir gražiai 
kooperuoja šelpimui Lietuvoje 
žmonių, nukentėjusių nuo vo
kiškų užpuolikų. Vietinių lie
tuvių 'pareiga yra išgarsinti šį 
parengimą ir įtraukti kuo dau
giausiai lietuvių. Bus gera mu
zika ir skanių užkandžių.

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

Gyvenimas ir Darbai ...... 30c
Mikaldos Papasakojimai .... ..............» 25c
Duktė Marių, graži apysaka ____ ...... 25c
Duktė Gyvena Pūstynčje —........—..— 25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj—
, su meilužės paveikslu.................... 15c
Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....... 35c
Kaktas, atidaryk slaptybių duris, at

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

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

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

'lima sučiupti, o kai jį gausi, tai
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

Sobūklingas Zerkilas .................. ■....... 25c
DVARINĖ PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas šo

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

čius įšgelbsti nuo smertles ......... 25c
Geros naminės rodos ir daug juokų 15c 
Trys uėkeiktos karaliaus dukterės ..... 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 pagelbos .......................... 35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350

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

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

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

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

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

Nervų ir nuo sutukimo po 85c; Inkstų 
arbata, varo akmenėlius 60c; Kraujo Va
lytojas 60c; Kosulio, Kokliušo ir Dusulio po 
60c; Vandeninės ir Širdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriškumo 85c; Nuo Užsisenėjusio 
Kataro (hey-fover) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c; Nuo Prąžilimo ir Pleis
kanų 60c; Nemalonaus kvapo iš burnos 85c; 
Reumatiškų sausgėlų 60c; Palangos Trejan- 
kes (stambios) 60c; nuo surūgusio pilvo 
((heart-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
834 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. ¥.

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

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

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

Kaina—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SyiLPA’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 daugybes 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 daugybes Odos nesveikumų.

Kaina—-$1.25 
No. 4. M, J. SVILPA’S New Disco
very—Salve for - Poison Ivy. šita 
mostis prašalina įvairius niežėjimus 
ip nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncuą.
Mano antrašas:

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

VteUoUm—St

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
Mechanikai ir Mechanikų Pagelbininkai 

Viršų Taisytojai
Valytojai ir Mazgotojai (vyrai ir moterys)

GERA ALGA
Reikalingas Atliekamumo Paliudijimas

MANHATTAN TRANSIT CO.
359 LEXINGTON AVE. CLIFTON, N. J.

(81)

OPERATORIAI
VYRAI 

Prie *

Orlaivines Rūšies Vėlų Susukimo 
GERA ALGA

HACKENSACK CABLE CORPORATION 
65 Zabriskie Street 
Hackensack, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(80)

BERNIUKAI—VYRAI
18 IKI 60 

Nepatyrę Darbininkai 
VIRŠLAIKIAI

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
KEINER-WILLIAMS

STAMPING COMPANY
87-46 123RD ST. 

RICHMOND HILL, L. I. 
VIRGINIA 9-5100.

(77)
REIKIA VYRŲ

Abelnam daržininkystės darbui. $5 IR $6 
Į DIENĄ. Nuolatinis darbas.

MAPLE GROVE CEMETERY, KEW GAR
DENS ROAD & LEFFERTS BLVD., KEW 
GARDENS, L. I. (8th Ave. Subve iki Kew 

Gardens—Union Turnpike Stotis) 
VIRGINIA 7-4970.

_______________________________________(81)

AMATNINKŲ 
PAGELBININKAI

Padėti abelnai amatninkams 
Šiek-tiek apvalymo.

$44
58 VALANDŲ SAVAITE 

Pokarine Proga
SELECTAR MFG. CORP.

21-10 49TH AVENUE 
LONG ISLAND CITY.

(77)

TOOL DESIGNERS, l-MOS KLASĖS 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS — VIRŠLAIKIAI. 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
McKEEN & STOOTHOFF, 29 N. BROAD ST.
RIDGEWOOD, N. J. RIDGEWOOD 6-4485. j

(81) I --------------------- ,-------------------------------------------

VYRAI
PRIE LEDO FABRIKO
Patyrimas Nereikalingas I
NUOLATINIS DARBAS
DIETZ ICE CO.
61-20 71st AVE., 

RIDGEWOOD, BROOKLYN.
................ .............. ..................... (76)

MEDŽIO KILNOTOJAI
BŪTINAS DARBAS

Daug Viršlaikių
CHARLES F. FISCHER & CO.

1380 RANDALL AVE.
(Kampas Hunts Point Ave.) 

BRONX, N. Y.
(79)

VIRTUVĖS DARBININKAI abelnam darbui 
ligoninėje. Apmokamos vakacijos, linksmos 
aplinkybės. Duodamas valgis ir Uniformai. 

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

(77)

REIKIA VYRŲ
METALO 1ŠDIRBYSTĖS 

DIRBTUVĖJE
NUOLATINIAI DARBAI

DRAFTSMANŲ
SANDĖLIO IR IŠSIUNTIMŲ

RAŠTININKŲ 
APVALYTOJAI 

DIRBTUVĖJE
PAGELBININKŲ 

MAŠINISTŲ
Telefonas

J STILLWELL 4-5735

(80)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ŠNIŪRŲ DARBININKAI 
MOKINIAI 

ABELNAI PAGELBININKAI
Daug virSlaiklų 

jei pageidaujama 
BŪTINAS DARBAS

NUOLATINIS DARBAS
ADAMS CONTRACTING 

ENTERPRISES
113 NORTH 3RD ST. 

BROOKLYN.
jk . (77)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA 2 BERNIUKŲ
Pagelbėjimui Išsiuntimų

Raštininkams
40 VAL. SAVAITĖ, 5 DIENOS 

$29 PRADŽIAI 
Daug Viršlaikių

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

Atydai Mr. Boxer
(78)

APVALYTOJAI
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas. 

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.
______________________________________ (76)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(77)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
 (79)

ATYDAI
KARO VETERANUI

Reikalingas kaip pakuotojas Newarko Kom
panijos sandėlyje. 40 valandų savaitė.

. Geros darbo sąlygos.
. TELEFONUOKITE L. K. ROSS 

BIGELOW 8-3000
(80)

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)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
LAVINTI—NELAVINTI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
ŠVIESI, ORINGA DIRBTUVE 

Viršlaikiai, jei pageidaujama; gera alga.
(Prisilaikoma WMC Taisyklių)

VIDA MFG. CO.
191 West 1st Street, Clifton, N. J.

SHERWOOD 2-2046
(80)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS 
18 iki 45 

BOTINA PRAMONĖ 
Be patyrimo 
VIRŠLAIKIAI 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
KEINER-WILLIAMS

STAMPING COMPANY
87-46 123RD ST. 

RICHMOND HILL, L. I. 
VIRGINIA 9-5100.

______________________________________ (77)

MERGINOS-MOTERYS 
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
GERA ALGA 

Automatiški Pakėlimai.
5 dienų savaitė 

Puikiausios darbo sąlygos. 
Poilsio Tarpai

Nemokamai skalbimo aptarnavimas. 
Gimimo ar krikšto pallūdijimai reikalingi.
BREYER ICE CREAM CO. 

35TH ST., & QUEENS BLVD.
LONG ISLAND CITY

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
________________________ 1222

MAŠINŲ OPERATORĖS 
LAVINTOS—NELAVINTOS
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
ŠVIESI, ORINGA DIRBTUVE 

Viršlaikiai, jei pageidaujama: gera alga. 
(Prisilaikoma WMC Taisyklių)

VIDA MFG. CO.
191 West 1st Street, Clifton, N. J. 

SHERWOOD 2-2046 f
(80)

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

WATKINS 9-1200.
________________________ <2H
MAŠINŲ OPERATORĖS 

Lengvas prie siuvamų mašinų 
darbas.

L. KLEMPNER & CO. 
249 VARET STREET 

BROOKLYN.
_______________________________________(75)

REIKIA OPERATORIŲ 
PATYRUSIOS 
Sekšin Darbas

Uždirba $45 į Savaitę ir Viršaus 
Už 35 Valandas.

Laikas ir Pusė už Viršlaikiu*
JAMAICA SHIRT

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

OPERATORĖS
Prie suknelių ir blouzių, aekšin darbas ar 
viso drabužio; nuo savaičių ar nuo kavalkų. 
Nuolat visų metų, gera alga. Prisilaikoma 

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

ELIZABETH 3-9881.
(76)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Ofiso Darbininkės 
Filing Darbininkės 

Typists
. PUIKIAUSIOS bARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės
A. N. NELSON, INC. 

370 HAMILTON AVE.
(kamp. Court St.) 

BROOKLYN.
CUMBERLAND 6-3860

(77)

VIRTUVĖS DARBININKĖS abelnam darbui 
ligoninėje. Apmokamos vakacijos, linksmos 
aplinkybės. Duodama valgis ir Uniformos.

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

________________________________ (Hl

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI 

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI 
KREIPKITĖS 

JOHN J. NESBITT, INC. 
STATE ROAD & 

RHAWN ST. 
HOLMESBURG 

PHILADELPHIA, PA.
(79)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MUMS REIKIA 15 
PATYRUSIŲ MECHANIKŲ

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

GERA ALGA IR PUIKIAUSIOS DARBO 
SĄLYGOS.

Graži proga pakilimam.
L. I. MOTORS INC.

59-15 87TH AVE., WOODSIDE, L. I.
HAVEMEYER 9-8584

SIUVĖJAI
40 VALANDŲ—5 DIENŲ 

SAVAITE
SEZONINIS DARBAS

• Kreipkitės į
EMPLOYMENT OFFICE

Bloomingdale’s
60th St. & Lexington Avenue

NEW YORK CITY
____________________ no
REIKIA AUTO MECHANIKŲ

NAUJAM FORD DEALERIUI
Pradėdami biznį siūlo aukštas algai.. 

Puikiausia proga. 
Šaukite

HASBROUCK HEIGHTS 8-0650 
Dienas Laike 

ar RUTHERFORD 2-4717 po 6 P-M-
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NewYorko^/Z^Zlnioi
Karščiausia Kovo 

Mėnesio Diena
Pereitą trečiadienį New Yor

ke oro temperatūra pasiekė 81 
laipsnį šilumos. Tokios šilumos 
nesą pirmiau buvę visais žino
mais laikais ne tik kovo 28-tą, 
bet bile kada iki balandžio 7- 
tos.

Kitos rekordinės šio kovo 
dienos buvo 15, 16, 17 ir 20- 
ta. Tad jau daleidžiama, kad 
ir visas mėnuo išeis rekordi
niu. Pirmesnis šilčiausis visas 
kovas buvo 1921 metais, ben
drai paėmus viso mėnesio tem
peratūrą išėjo po 48.3 laips
nius kožnai dienai, šiemet iki 
29-tos kovo išėjo jau po 49.3 
laipsnius dienai.

Šiuos žodžius rašant, ketvir
tadienio ryto 9 vai. prie Lais
vės lango termometras jau ro
dė 70 laipsnių. Tad labai da- 
leistina, kad kovas baigsis su 
aukščiausiu šilumos rekordu.

Unijos Atsišaukė Dar 
Paremti Raudonąjį

Kryžių
CIO ir AFL unijų vadai di

džiajame New Yorke, kartu su 
viso miesto vajaus vedėju 
Walter L. (Red) Barber, at
sišaukė į unijistus ir abelnai 
visuomenę paskubinti baigti 
rinkti-aukoti aukas Raudona
jam Kryžiui.

Atsišaukimuose pažymi, jog 
miestui dar vis trūko penkių 
milionų dolerių iki išpildymo 
kvotos. Viso miesto kvota yra 
$21,187,000.

Daugelis unijų jau oficialiai 
iš savo iždų yra paaukavusios 
žymias sumas. Kitų industrijų 
unijistai buvo užsidėję net die
nos uždarbį sumokėti šapose. 
Dar kitur aukavo kožnas pa
gal savo nuožiūrą. Ne vienas 
iš- tų dar prideda dolerinę ar 
smulkesnę auką ir einantiems 
po namus rinkėjams.

Jacob S. Potofsky, Amalga-' 
meitų kriaučių viršininkas, yra| 
viso miesto CIO unijų vajaus 
vedėju. Thomas Murray yra i 
AFL pirmininku.

Kai kurios unijos jau už-i 
baigė savo rinkliavą arba ir 
nebaigusios jąu įteikė stam
bias sumas. Kitos laukia vajų 
užbaigti, tada įteiks. Tarpe 
stambiųjų aukų yra $10,000 
nuo Joint Council 13, batsiu
vių; $13,090.58 nuo United i 
Electrical, Radio and Machine' 
Workers Lokalo 450. Nuo 
ALF stambiausiomis jau gau
tomis aukomis yra $3,723 nuo 
anglies išvežiotojų ir $18,764 
nuo kitų dirbančių prie sunk
vežimių (teamsters).

t

Penktadienis, Kovo 30, 1945

Žymių Talentų Koncertas Rengiama 
Stalingrado Našlaičių Paramai

Leonard Bernstein, žymiau- 
sis iš Amerikos jaunų kompo
zitorių, vadovaus New Yorko 
Philharmoniškai O r k e s t r ai 
naujos rusų muzikos progra
moje kitą penktadienį, balan
džio 13-tą, Carnegie Hali. Su 
juomi dalyvaus žymieji solis
tai : Lawrence Tibbett, Metro
politan Operos žvaigždė; Ma-

Leonard Bernstein
I ria Kurenko, paskilbus Ame- 
i rikos rusų soprano ir Eugene 
List, talentingas jaunas pia
nistas.

Visi tie įžymybės aukauja 
savo talentą paramai Stalin
grado vaikų našlaičių, kurių 
paramai rusų liaudies laikraš-

tis Russky Golos rengia tą 
koncertą. Stalingradas, kaip 
pamename, prieš virš porą 
metų garsiai pasakė pasauliui, 
kad ‘fašizmas nepraeis.’ Tai 
buvo tas miestas, kuris pasu
ko vokiečių fašistų gaujas at
gal į vakarus, pasuko visą ka
ro eigą. Dabar Raudonoji Ar
mija stovi prie Berlyno vartų.

Be Stalingrado nebūtų bu
vę Berlyno. Bet tas viskas lė- 
šavo Sovietų Sąjungai be ga
lo daug kraujo, prakaito, dar
bo ir ašarų. Tūkstančiai tėvų 
tapo nacių išžudyti, tūkstan
čiai vaikų pasiliko našlaičiais. 
Tai prie jų gerovės , ir laimin
gos ateities tie žymūs ameri
kiečiai nori prisidėti išpildy
mu tos programos. Visi kiti 
gali prisidėti atsilankymu iš- 
girsti-pamatyti tą puikų kon
certą kito penktadienio vaka
ro 8:30, balandžio 13-tą.

Tikietų kainos nuo 90c iki 
$3. Gaunami iš anksto Carne
gie Hali kasoje, taipgi Russky 
Golos raštinėj, 130 E. 16th St., 
ir War Orphans of Stalingrad 
raštinėj, Room 413, 103 Park 
Avenue.

Toks koncertas vertas išgirs
ti bile kada. Gi dabar, esant 
tokiam svarbiam tikslui, patar
tina įsigyti iš anksto tikietus ir 
dalyvauti.

Neleido Pakeisti Links
niavimo Laiko

New Yorko miesto valgydi- 
nimo ir pasilinksminimo įstai
gų savininkų sudarytas komi
tetas kreipėsi į Karui Mobili
zacijos direktorių James F. 
Byrnes. Jie prašė su jų atsto
vais persvarstyti pasilinksmi
nimo vietų uždarymo laiką.

By įmes jiems atsakė, kad 
dabar toks pasitarimas nieko 
gero neduotų. Jeigu “karo 
progresas” leis, sakė jisai, gal 
ir bus padaryta New Yorkui 
tam tikrų lengvatų pirm visiš
ko panaikinimo “curfew.” Ta
da, sakė jis, bus verta užvesti 
ir pasitarimus.

Taigi, uždarymo linksniavi
mo įstaigų laikas pasilieka, 
kaip buvęs, pusiaunaktį. Ta
čiau einant majoro LaGuardi- 
jos patvarkymu, jeigu jis ne
bus pakeistas, miestas iš savo 
pusės nebaus užtęsusius links
niavimą iki 1-mos.

Dar Apie Yonkers’o 
Gaspadoriy

Laisvėje jau buvo minėta,
kad Yonkers Miesto Tarybos 
didžiuma nutarus pravaryti iš 
pareigų miesto gaspadorių Ro
bert Craig Montgomery. Ir la
bai teisingai buvo atspėta, jog 
priežastis “gal bus įdomi, kad 
spaudoje neskelbiama.”

Ir ištikro ji yra įdomi. Kaip 
dabar pranešama angliškame 
liaudies dienraštyje Daily 
Worker, tai “užpakalyje to 
visko stovi politika.” .Rašytojas 
Max Gordon nurodo, jog tas 
pravarymas buvo įkvėptas “se
nos linijos demokratų politi
kierių.” Tai maždaug tokių, 
kokia yra politiškai prasiradu- 
si viduramžiškai nusenusi 
Tammanės vadovybė New 
Yorko mieste.

Virš minėtą kaltinimą no
rintiems pravaryti gaspadorių 
iškėlė du nepriklausomai nuo 
tų sentikių demokratų išrinkti 
Miesto Tarybos nariai, majo
ras Frank ir Mrs. Welty. Jie 
sako, kad politinė senoji ma
šina milžo miestą iki paskuti
niam lašui ir kad naujų žmo
nių atėjimas vyriausybėn pa
stojo tam kelią. Mrs. Welty

kaltina, kad abiejų partijų po-1 
litinės mašinos pelnijosi iš i 
miesto ir kad abi dabar labai Į 
norėtų prašalinti miesto gas-i 
padoriaus planą ir proporcio- 
nalės atstovybės balsavimų sis
temą. Tik republikonai tam 
dirbą slaptai, o demokratai 
viešai.

Tikrai taip, kaip New Yor
ke.Ko pas mus nedaryta prieš 
proporcionalę atstovybę. Tos 
pačios reakcininkų pastangos. 
Tiesa, Yonkers faktinai ir yra 
galas New Yorko miesto, nors 
Westchester apskritys neįeina 
į miesto ribas. Reakcininkai 
nuo mūsiškių išmoko daug blo
go. Bet demokratinės jėgos iš-i 
moko nuo mūsiškių demokra
tijos draugų daug gero. Jos, 
siūlo ateinančio rudens rinki-1 
muose visiems tikros demokra
tijos šalininkams Yonkerse 
apsivienyti ir savo balsais tas 
politikierių mašinas nušluoti.

T-as.

žiu jau beveik keliamas už
mušimui Union Meat Compa
ny skerdykloje, 300 Johnson 
Avė. ir nešėsi, kiek drūtas, 
Brook lyno gatvėmis. Paskui jį 
išsivijo du darbininkai. Jautis 
vyrus toli paliko užpakalyje. 
Jis dūmė Morgan Ave., Knic
kerbocker, Starr St., Red 
Point. Nuo čia prisidėjo poli- 
cistas John Casese. Užšokęs 
ant automobiliaus pastolio, jis 
vijosi pabėgėlį. Tik po suva
rymo į gyvulį 12-kos kulkų, ji
sai krito gatvėj ir tapo parga
bentas atgal stoikui. Pagavo 
prie Wilson ir Troutman gat.

Thomas Somma, 23 m., 258 
Fourth Ave., Brooklyne, sulai
kytas po $10,000 kaucija teis
mui, kaipo vienas iš buvusių 
apiplėšime auksoriaus Sol Cha- 
rak, 7218 Third Ave. Somma 
buvo sugautas įbėgus slėptis 
bažnyčioj.

Stampos ir Punktai
Dar turintiems senų štampų 

primintina, kad 31-mą šio mė
nesio išeina iš apyvartos rau
donos stampos Q5 iki S5 ir 
mėlynos—X5 iki B2.

Pradedant balandžio 1-ma, 
pakeliama po vieną ir iki 3 
punktų ant kiaulienos ir jos 
produktų, taipgi margarinos, 
aliejų. Margarina bus 8 punk
tai, aliejai 1 ir iki 2 punktų 
daugiau, negu buvo.

Punktai visokiai jautienai, 
veršienai, avienai ir sviestui 
liekasi po senovei.

i Ekstra Vyrai - Mažesnė 
Dėmė už Bailystę

New Yorko perskyrų teis
me šiomis dienomis buvo ypa
tinga byla. Mrs. Geismar, fran- 
cūzė, užvedė bylą įstatymiš
kai tapti teisėta globėja dvie
jų mažamečių vaikų, prigyven
tų su pirmuoju vyru, su ku
riuo jinai nebuvusi laiminga ir 
negrįšianti pas jį. Priedams, 
sakė jinai, jos vyras netinka 
globoti vaikus, nes neturi pa- 
trijotiškumo, pastovumo, yra 
bailys. Jis buvęs prisišliejęs 
prie kovojančių prieš hitleriz- 
mą francūzų, bet kada reikė
davo muštis, visuomet kaip 
nors išsisukdavęs nuo patrijo
tinės pareigos.

Vyro advokatas žmoną kal
tino neištikimybėje ir santy
kiuose su kitais vyrais, žmo
na atsikirto, jog jos vyras vi
suomet sakydavęs jai, kad jis 
jos nelaikąs, galinti eiti, pas 
ką norinti; tad jinai ir turė
jusi reikalų pirmiau su vienu, 
o paskiau ir su kitu vyru, už 
kurio jinai tikisi ištekėti, kada 
nutrauks visus legališkus ry
šius su pirmuoju.

Teisėjas parokavo, kad vai
kai bus laimingesni su motina. 
Kad motinos silpnybė yra ma
žesnis blogas už tėvo neturė
jimą stiprios valios, veidmai
niavimą savo žmonėms.

Ringling Brothers ir Barnum 
& Bailey Cirkas atvyksta į 
Madison Square Gardeną ba
landžio 4-tą. Turės po 2 per
statymu kas dieną, per 27 die
nas.

Civilinių Apsigynimo cen
trai visame mieste jau dabar 
priima drabužius Jungtinių 
Tautų rinkliavai, kuri oficia
liai prasidės balandžio 1-mą, 
Velykų dieną.

PIRKITE KARO BONUS!

Gavo Pakankamai Gaso 
Nuvažiuoti Kalėjimai!
Ernest Rose, 44 m., iš Green- 

burgh, buvęs gerai apsirūpinęs 
stampomis gazolinai pirkti. Jis 
turėjęs gerą sandėliuką — 206 
falšyvus ir 505 nefalšyvus, 
bet išvogtus iš Bridgeport© ku
ponus. Federalis teisėjas Coxe, 
New Yorke, leido jam pasiva
žinėti visai be kuponų — nu
važiuoti dviem mėnesiam į 
kalėjimą.

- I
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Romain Rolland o Pami
nėjimui Mitingas

Įtakingas, pažangus ameri
kiečių žurnalas New Masses 
rengia Romain Rolland’o pami
nėjimui mitingą kovo 30-tos 
vakaro 8 vai., Carnegie Hall, 
New Yorke.

Programos dalyviuose bus 
Etienette Gallois, narė francū
zų žurnalistų delegacijos, ką 
tik apkeliavusios Jungtines 
Valstijas, kaipo svečiai Office 
of War Information; francū- 
zas Metropolitan Operos dai
nininkas Martial Singher; Ma
risa Regtiles, argentinietė pia
nistė, ir Harrison Forman, au
torius geriausia parsiduodan
čios knygos “Report from Red 
China.”

OWI tą programą oro ban
gomis persiųs ir Francijon,

Kainų Administracijos 
Inspektoriai Užklupo 

Šulerius
Pastebėję, kad gyva ir net 

jau nupešta paukštiena prieš 
šventes pradėjo skristi ne tik
tai virš lubų, bet aukščiau sto
go ir į pačias padanges, Kai
nų Administracija ir New 
Yorko miesto turgaviečių ko- 
misionierius Brundage išsiun
tė būrius inspektorių padėti 
žmonėms kaip nors tą paukš
tieną susigrąžinti ant žemės.

Tik viena diena pereitą pir
madienį tie inspektoriai du 
šimtus bu cerių pašaukė teis
man.

Tarpo išsiųstų į turgavietes 
tyrinėtojų, išėjo 50 moterų po- 
licisčių. Jos prekėjams esan
čios pavojingesnės; sunkiau at
skirti nuo paprastų šeiminin
kių.

Tuo tarpu Kainų Adminis
tracija (OPA) panaujino sa
vo atsišaukimą liuosnorių dar
buotojų kovai prieš kainų kėli
mą ir infliaciją.

Jeigu nenorite, kad infliaci
ja prarytų visus jūsų uždar
bius ir taupmenis, nepatingė
kite praleisti keletą valandų 
per savaitę sargyboje kainų. 
Liuosnoriai registruojasi Room 
209, 1775 Broadway, netoli 
57th St., New Yorke. Iš ten 
paskiria veikimo sritį. .

PRANEŠIMAI
Notice is hereby given that Dolly 
Fruit Products Corp., of Brooklyn,

1 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)

Steikas Buvo Pabėgęs
Tai ne pasaka, tikėkite man, 

ne pasaka. Penkiolika šimtų 
svarų steiko buvo pabėgę 
Brooklyne nuo valgytojų. Ir 
tai ne į juodąjį turgų. Tokį 
šposelį buvo iškirtęs gyvas 

j Hereford veislės jautis, pasi- 
' ryžęs išsisukti nuo kepimo.

Jautis pasiliuosavo iš rete-

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 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, beverage 
syrups. (65-82)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j Share

Penktadieniais uždaryta

F. W. Shalins 
(SIIALINSKA8) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

PIRKITE KARO BONUS

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau ^arbo už porteri, pa- 

gelbininką prie Bar & Grill biznio. 
Prieiųskite kortelę. Joseph Thomas, 
49 Ten Eyck ■ St., Brooklyn, N. Y.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, Icurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER t

Laidotuvių Direktorius
; VELTUI ŠERMENINĖ !
[ (KOPLYČIA)
' Parsamdo automobilius ir ka

ti rietas veselijom, krikštynom b 
ir kitkam,

!’ 231 BEDFORD AVENUE 
J; BROOKLYN \

Telephone: EVergreen 8-9770 i

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

' i

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612GREfEN STAR BAR & GRILL

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

Ateikite pasimatyti su Givlals.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
►◄□H

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

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

05

Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 
i BLUE RIBBON EXTERMINATORS.

Dieną ir Naktį Patarnavimas. Visas Darbas Guarantuotas.
Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

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

Skysčius parduodame ir

EV. 4-7345 Lie. by Board of Health

RIBBOą,
i R/ą

IŠNAIKINAME 
ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokj bradą.

mažais kiekiais.
APTARNAUJAME 

NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS

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- 

F geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
»

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimus

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 

BROOKLYN N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MATEIKAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

ROBERT
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173

LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. I

ATDARA VAKARAIS.




